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1. RESUM I ABSTRACT

RESUM
El present estudi parteix de la idea que la programació amb Scratch pot iniciar-se a
partir de cicle inicial de primària (2n curs) i planteja una seqüència formativa per a
aquest alumnat. Un cop feta aquesta formació, es presenta l’objectiu d’avaluar si
existeix una correlació directa o un grau de dependència entre les capacitats de
lectoescriptura i/o la capacitat de resolució de problemes matemàtics de l’alumnat
objecte del present estudi, amb el nivell de pensament computacional assolit en el seu
projecte personal, creat a partir la seqüència formativa en aquest entorn de
programació Scratch.
Paraules clau: Scratch, Pensament Computacional, Programació, lectoescriptura,
Resolució de problemes.

ABSTRACT
The present study starts with the idea that programming with Scratch can be started
at grade 2 in primary school, and also raises a formative sequence for those students.
As a result of this training, the objective is to evaluate whether there is a direct
correlation or a degree of dependence between the reading and writing capacities and
the ability to solve mathematical problems of the students object of the present study,
and the level of computational thinking achieved in their personal project made with
Scratch, once received the training of the formative sequence in this programming
software.
Keywords: Scratch, Computational thinking, Programming, Reading and writing,
Problem solving.
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2. INTRODUCCIÓ.
Els alumnes de les escoles de primària estan vivint una etapa de transició i innovació
tecnològica que fa que hagin de saber entendre i relacionar-se amb el món que en
què viuen, però actualment aquest món inclou tant el món físic com el món digital i
totes les tecnologies associades.
Per tal de poder ser competents en aquest nou paradigma on l’entorn físic i el digital
acaben formant un tot de la nova realitat, cal que els alumnes siguin capaços de
conèixer i intervenir en aquest nou entorn. D’aquesta manera, estaran preparats per
adaptar-se als canvis i innovacions digitals més actuals i podran preveure i garantir
l’adaptació enfront dels canvis futurs que els deparen.
En l’àmbit educatiu, la irrupció de les TIC ha contribuït a desenvolupar moltes noves
metodologies de treball i també han servit per recuperar velles propostes que en el
seu moment no van trobar els mitjans o el context social propici en què desenvoluparse (Gros, B., 2002). En aquest aspecte però, cal tenir prou prevenció per no caure en
la reproducció de pràctiques educatives obsoletes però amb eines TIC, sinó que cal
oferir nous models de pràctiques educatives amb valor afegit.
Un d’aquests models que aporta un valor afegit al món educatiu és la programació.
Ser capaç d’aprendre a programar, haurà de permetre als estudiants utilitzar de forma
creativa els recursos informàtics, com a eina d’expressió creativa i alhora
desenvolupar habilitats d’aprenentatge del s. XXI i el pensament lògic. Programar, els
ha de permetre anar més enllà de ser uns simples usuaris consumidors d’informació,
si no que seran capaços de modificar i adaptar les eines a les seves necessitats,
passant a ser productors de continguts. A més, el coneixement del món computacional
permet als alumnes entendre l’origen i el funcionament de l’entorn digital en què es
mouen.
Amb aquest tipus d’activitats, a part de programar s’aprenen altres competències i
capacitats transversals com són el desenvolupament de conceptes matemàtics, la
solució creativa de problemes, dissenyar projectes (procés i producte) i saber
comunicar les idees amb diferents tipus de llenguatges.
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En realitat, les activitats que facin els nens i nenes es poden considerar matemàtiques
quan fan ús del seu pensament lògic. Aquest tipus de pensament li serà un instrument
de formació d’un sentit que li permetrà representar l’espai real i l’espai virtual, ajudantlo en aspectes tan dispars com poden ser l’àmbit artístic, el desenvolupament i
consciència corporal, el pensament científic i el pensament musical (Martínez, E.M.,
2013).
Activitats de programació com les Bee-bot (uns robots amb aspecte d’abella que van
ser dissenyats específicament per a alumnes d’entre 3 i 7 anys per tal que aprenguin
a programar) o bé activitats com el “nen-bot” (nen que executa un programa com si
fos un robot), ajuden a prendre consciència que la programació es basa en un aspecte
clau, les ordres s’han de donar seqüencialment. I els ajuda també a orientar-se en pla,
ja sigui través dels dispositius (Bee-bot) o amb la percepció corporal pròpia (nen-bot).
Un dels exemples de més èxit a escala mundial en el món de la programació educativa
és el programari Scratch, que és un Llenguatge de Programació Visual (VPL), i està
dirigit a nens i nenes de 8 a 16 anys (per tant, a partir de cicle mitjà). El seu èxit ha fet
que avui dia sigui utilitzat per molta gent d’arreu del món i d’edats molt diverses
(Saborit, C., 2015). Segons les dades estadístiques de la web de Scratch, el major
rang d’usuaris està entre els 8 i 18 anys (cal tenir present que l’edat mostrada és l’edat
de registre dels usuaris, no pas l’actual).

Distribució per edats dels nous Scratchers (Font: https://scratch.mit.edu/statistics/)
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3. MARC TEÒRIC
3.1. D’on venim?
La programació en l’àmbit escolar va rebre el seu primer impuls durant la dècada dels
80, quan els primers ordinadors de sobretaula van començar a arribar a les escoles.
Aquesta dotació va facilitar que des d’un grup d’investigació del MIT, liderat per
Seymour Papert es dissenyés un entorn de programació que pogués arribar a les
escoles (López, J.C., 2014). I d’aquesta intencionalitat va néixer el Logo, un llenguatge
de programació que va tenir una ràpida difusió dins el món educatiu anglosaxó i a la
resta del món. Tal com afirma López, J.C. (2014), bona part de l’èxit que va obtenir
aquest llenguatge computacional va ser degut al fet que anava estretament lligat a una
teoria constructivista de l’aprenentatge, teoria que s’estava aplicant i difonent
ràpidament en tot l’àmbit educatiu.
Durant els 90 i inicis del segle XXI, l’interès per la programació va decaure notablement
per diverses raons (López, 2014, citat per López, J.C., 2014):
-

Els nombrosos errors que feien els estudiants escrivint les instruccions i que es
convertien en errors de sintaxi en l’execució dels programes.

-

La interfície poc atractiva de Logo.

-

La manca d’una connectivitat de la comunitat de docents que treballaven amb
Logo.

-

La priorització general de l’ensenyament de les noves eines d’ofimàtica per
davant de l’ensenyament de la programació.

A partir de l’any 2005 però, reneix l’interès en l’aportació de la programació informàtica
al currículum escolar a partir de l’aparició dels primers VPL (Visual Programming
Languages o Llenguatges Visuals de Programació en català). Es van dissenyar i
difondre diversos VPL totalment gràfics on les instruccions es donaven, no amb sintaxi
com havia estat fins llavors, sinó arrossegant i enganxant blocs d’ordres donats que
encaixaven uns amb altres (López, J.C., 2014). Aquest fet eliminava el problema dels
errors de sintaxi. Com descriu el mateix López, amb aquest format de programació,
es va comprovar que la corba d’aprenentatge era pràcticament exponencial i amb
períodes curts de temps i relativa poca formació, l’alumnat podia anar avançant
autònomament elaborant els seus propis programes.
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El 2007 va aparèixer Scratch com a entorn gràfic de programació, desenvolupat pel
grup "Lifelong Kindergarten" del Laboratori de Mitjans del MIT (Massachusetts Institute
of Technology), sota la direcció i lideratge de Mitchel Resnick. Segons els seus
dissenyadors, Scratch és "un entorn de programació que permet a nens i joves a crear
les seves pròpies històries interactives, jocs i simulacions i, a continuació, compartir
aquestes creacions en una comunitat en línia amb altres joves programadors de tot el
món"(Brennan & Resnick, 2012; p 1, citats per López, J.C., 2014).
A partir del 2010, mitjançant l’organització web Code.org, es va donar un impuls
definitiu per portar aquests VPL a les aules (Code.org, 2013) i que cada estudiant
tingués l’oportunitat d’aprendre a programar. L’organització code.org, ha rebut durant
els darrers anys molts suports d’educadors, polítics, científics, enginyers, artistes, etc.,
buscant que la programació tingui el seu lloc dins els currículums oficials. Recollint
aquesta voluntat, per exemple, el Departament d’Educació de la Gran Bretanya, l’any
2013, va establir com a obligatori l’ensenyament de la programació en l’educació
bàsica obligatòria a totes les escoles públiques i subvencionades d’Anglaterra (López,
J.C. 2014).
En paraules del propi Resnick (2019),
Quan la gent pensa sobre el concepte de “Pensar”, sovint els ve a la ment la famosa
escultura de Rodin “el pensador”, que mostra un individu en una profunda contemplació.
Però el pensament més creatiu, no es genera d’aquesta manera, sinó que succeeix a
través de la cooperació. La gent comparteix idees, obtenen reaccions dels altres,
reconstrueixen les idees dels altres.

3.2. El Pensament Computacional
La idea de “Pensament Computacional” va néixer el 1980 quan Seymourt Papert va
exposar la seva idea en un article sobre l’aprenentatge de les matemàtiques, però fou
l’any 2006 en què es va començar a difondre i popularitzar aquest concepte a través
de l’article de Jeannette M. Wing que argumentava que “el Pensament computacional
implica la resolució de problemes, el disseny de sistemes i la comprensió de la
conducta humana, fent ús dels conceptes fonamentals en la informàtica.” (Wing, 2006:
p 33, citada per Estebanell et al. 2018).
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D’acord amb aquesta concepció, s’eixampla la percepció conforme les eines mentals
del Pensament Computacional no només van lligades al món de la programació sinó
que són eines fonamentals per a tota la població i que cal integrar-les en altres
disciplines.
El Pensament Computacional té diversos conceptes estretament lligats que cal tenir
present en el moment d’aprendre a programar (comuns en la major part dels
llenguatges de programació), però que no són específics del Pensament
Computacional sinó que com afirmen (Brennan i Resnick, 2012, citats per Merino X.,
2016)), es poden transferir a contextos que no estan directament relacionats amb la
programació.
- Seqüenciació: sèrie de passos o instruccions individuals per realitzar una acció.
- Iteració: repetir un pas o un conjunt d’instruccions més d’una vegada.
- Esdeveniments: fets que provoquen altres fets, és a dir, una instrucció que ordena
que n’esdevingui una altra.
- Paral·lelismes: seqüències d’instruccions que succeeixen alhora.
- Condicionals: esdeveniments i/o instruccions que succeeixen si es compleix una
condició, provocant que pugui haver-hi més d’un resultat possible.
- Operadors: donen suport a les instruccions lògiques i/o matemàtiques, i les
operacions en cadena.
- Dades: són variables que es poden emmagatzemar, recuperar i/o actualitzar.
Però a part d’aquests conceptes més específics, en el Pensament computacional s’hi
inclouen també estratègies per resoldre problemes (Identificar/Delimitar, Deglossar i
simplificar, Considerar múltiples vies, i Testejar, validar i depurar) i habilitats
transversals (Creativitat i enginy, Treball en equip, Autonomia/Iniciativa i Interacció i
comunicació) (Estebanell, et al., 2018).I aquestes habilitats i estratègies són
transversals i aplicables fora de contextos computacionals.
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3.3. Perquè fer programació i portar el Pensament Computacional a les aules?
Actualment les fonts de coneixement són molt més variades, i a la informació s’hi pot
accedir de manera molt més ràpida i descentralitzada del que es feia anteriorment, on
el coneixement se centrava en persones i llocs específics. D’aquesta manera, les
generacions més grans ensenyaven l’ús dels instruments als joves, però en l’actualitat
són els més joves els que accedeixen de forma fàcil i senzilla al maneig dels mitjans
que són font d’informació (Gros, B., 2002).
Tal com afirma Gros, B. (2002), la major virtut dels enfocaments constructivistes en
l’àmbit de les noves tecnologies és la de proporcionar un enfocament complex que
pugui ajudar a millorar l’educació i la formació necessària per viure a la societat actual.
L’ús de les tecnologies des d’una perspectiva constructivista promou que l’estudiant
sigui alhora:
-

Dissenyador,

-

Aprenent reflexiu,

-

Membre d’una comunitat d’aprenentatge.

No obstant això, no tots els coneixements construïts són igualment vàlids (Glasersfeld,
1988, citat per Gros, B. 2002), sinó que aquesta validesa es recolza en el fet que els
coneixements que es construeixen encaixen de manera prou vàlida com per a garantir
la supervivència d’aquest coneixement i no són només una descripció del món
exterior.
Per tant, les eines digitals per a l'aprenentatge, des d’un enfoc constructivista (Gros,
B., 2002):
• Resulten més efectives quan són aplicades en un entorn constructivista i
permeten a l'estudiant dissenyar la seva pròpia representació del coneixement.
• Poden ser utilitzades com a suport al pensament reflexiu que és necessari per
arribar a un aprenentatge significatiu.
• Idealment, els problemes i tasques sobre les quals s'han d'aplicar les eines
cognitives han de ser el més realistes possibles i relacionades amb el context.
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• Utilitzar les eines cognitives permet desenvolupar moltes habilitats tals com:
les estratègies de resolució de problemes, de recerca, d'organització de projectes, de
presentació, de reflexió, etc.
La programació es pot fer servir com a eina educativa transversal, ja que permet
treballar i millorar no només la competència digital i TAC, sinó que també permet el
treball en diferents àrees i àmbits del coneixement curricular. A més, amb
l’aprenentatge adquirit a l’hora de programar aplicacions, dispositius o programes,
s’adquireixen també moltes altres competències i habilitats transversals i bàsiques
aptes per a tots els àmbits de coneixement. Tal com afirmen Estebanell, M. et al.
(2018), l’activitat escolar vinculada a la programació i la robòtica ha de ser vista com
una estratègia educativa per al desenvolupament d’una competència del s.XXI, que
no ha de ser una habilitat exclusiva dels professionals vinculats a carreres STEM
(Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica), sinó per a tota la ciutadania.
A més, a través de la programació, es pot modificar la manera en què els estudiants
es relacionen amb la tecnologia, passat de ser mers consumidors a creadors
tecnològics mitjançant la programació i disseny d’eines i programari digital (López, J.
i León, C. 2016).
Quan l’alumnat fa una programació (per tant codifica), aprèn a pensar la manera en
què s’organitza un procés, fa un reconeixement de rutines i repeticions. D’aquesta
manera pot aprendre que quan el programa no funciona segons el que esperava, vol
dir que hi ha errors en el codi que ha fet per programar-lo (Valverde et al. 2015, citats
per Merino X., 2016).
3.4. La programació i la metacognició
En general, la metacognició consisteix en dos processos bàsics simultanis (La Paglia
et al., 2010), essent el primer la monitorització del progrés de l’aprenentatge i el segon
és l’adaptació de les estratègies d’aprenentatge quan el subjecte detecta que aquest
no és exitós. Des d’aquesta perspectiva, la programació a l’aula permet aquest procés
de metacognició dels alumnes, fent-los conscients per quines vies funcionen els seus
processos personals de pensament, aprenentatge i organització. En el mateix estudi
de La Pagila et al. (2010), es conclou que jugar amb la robòtica educativa crea un
ambient d’aprenentatge centrat en l’individu i autònom que motiva als nens a
10
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monitoritzar i controlar les seves accions, pel que els fa conscients del seu propi
aprenentatge i processos cognitius.
3.5. Perquè utilitzar Scratch?
Especialment Scratch es considera molt important, perquè se n’estan dissenyant
variants i eines que permeten programar les plaques Arduino (S4A), els robots Lego
Mindstorms NXT (Enchanting), o que permeten introduir a la programació als nens i
nenes de 5 a 7 anys (Scratch Jr).
D'altra banda, en els entorns educatius el programa permet (Viquipèdia, 2019 abril):
-

Ajudar a pensar de manera algorítmica i aprendre a abordar problemes
metòdicament.

-

Guanyar comprensió sobre conceptes matemàtics com expressions booleanes,
variables, coordenades i nombres aleatoris.

-

Activar els processos metacognitius de l'usuari, ja que ofereix oportunitats per
improvisar, posar a prova les seves idees, assajar i corregir errors.

-

Obtenir productes en les primeres aproximacions.

-

Controlar i barrejar diferents medis i compartir les creacions amb la comunitat.

-

Afavorir l'intercanvi, estimulant l'aprenentatge col·laboratiu.

En aquest aprenentatge cooperatiu com destaca Vygotsky (citat per EAP Terrassa,
(s.d.)), les funcions mentals i el desenvolupament humà tenen el seu origen en les
relacions socials. Per ell les habilitats cognitives de l'individu depenen en gran mesura
del grup en què es troba immers (punts de vista compartits, cooperació entre
aprenents...). En aquest sentit, doncs, l'aprenentatge i el desenvolupament
intel·lectual sempre tindran lloc a partir de la interacció amb els altres, pel que aquesta
cooperativitat entre usuaris de Scratch permet moure’s dins d’aquesta zona de
desenvolupament propera (ZDP) on
l'aprenentatge desperta una sèrie de processos evolutius interns capaços
d'operar només quan el nen està en interacció amb les persones del seu entorn
i en cooperació amb algun semblant. Una vegada que s'han internalitzat aquests
processos, es converteixen en part dels èxits evolutius independents del nen.
(Vygotsky, citat per Barquero, R., 1997)
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I recollint de nou les paraules de Resnick (2019), es dóna la rellevància a aquest
caràcter cooperatiu de les xarxes socials:
Quan els estudiants participen d’una comunitat online i poden inspirar-se en els
projectes d’altres i mirar dins d’aquests projectes per veure les línies de codi dels
projectes, i fins i tot, remesclar els projectes, és a dir, poden agafar el codi o les imatges
d’un altre projecte i integrar-los als seus propis projectes.

3.6. La llengua i les TIC. Els Textos Instructius vs la codificació
Introduir recursos TIC en l’aprenentatge de les llengües pot ser una manera
innovadora de llegir i descriure, i això acaba aportant a l’alumnat un tipus
d’aprenentatge complementari al que ha tingut fins ara, i tal com afirmen Lara et al.
(2009, citats per Martí, A. i Garcia, P., 2014 ), “l’aportació de les TIC comporta un
augment de les possibilitats de participació i una alfabetització en, i per a, la cultura
digital”.
Una de les tipologies textuals existents és la dels textos instructius, que són textos que
(Maturano, C. et al. 2006) tenen com a característica principal ser senzillament el guió
per a la concreció d’un objectiu prèviament determinat i una aplicació pràctica en la
que la intenció de l’autor és essencial dirigir les accions de lector (Castro i Puiatti,
2000, citats per Maturano, C. et al. 2006). Tal com afirmen aquestes dues autores, en
textos instructius pot passar que els enunciats presentin manca d’informació o bé no
siguin del tot correctes, fet que implicaria que el lector ha de fer-ne una lectura crítica
i analítica quan el llegeix. Això l’obliga a utilitzar tant la informació explícita com la
implícita i ha de fer una inferència utilitzant els seus coneixements previs (Colley, 1987,
citat per Maturano, C. et al. 2006). Per exemple, un manual d’instruccions o una
recepta són un clar exemple d’un text instructiu.
En el cas dels llenguatges de programació, el “lector” d’aquest llenguatge instructiu és
el software utilitzat, pel que les possibilitats d’inferir “el que l’autor del text volia dir” són
molt limitades. La intel·ligència artificial, molt probablement podrà resoldre aquests
errors dels textos instructius de codificació de programació, però actualment, la
tecnologia a l’abast del món educatiu no disposa encara d’aquestes habilitats
metacognitives que permetin corregir això.
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Els estudiants són capaços de tolerar un grau de coherència baix en els textos
instructius, arribant a afirmar que el text s’entén bé malgrat que la representació
construïda no sigui l’adequada (Maturano, Soliveres i Macías, 2002, citats per
Maturano, C. et al. 2006). En canvi, els algoritmes de programació dels entorns de
programació com l’Scratch no disposen d’aquest grau de tolerància a una mala
construcció de les ordres, tantsols executa allò que l’alumne programa.
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4. MÈTODE
4.1. Objectius i hipòtesis
L’objectiu principal d’aquesta investigació és la de comprovar si a través d’una
seqüència formativa als alumnes en Pensament Computacional mitjançant l’Scratch,
es pot comprovar l’existència d’una correlació directa entre les capacitats lingüístiques
i matemàtiques dels alumnes i les seves habilitats a través dels indicadors del
Pensament Computacional.
Davant d’aquest plantejament, apareixen una sèrie de qüestions a les quals cal donar
resposta:
-

Els alumnes de 2n de Primària, contràriament al que es proposa en la
bibliografia existent, estan ja preparats cognitivament per aprendre a programar
amb Scratch?

-

Els alumnes més brillants acadèmicament són els que obtindran millors
resultats en un entorn de programació?.

-

Podem equiparar un text instructiu a un conjunt de blocs de programació?
Mobilitzen les mateixes estructures cognitives a l’hora de comprendre’ls o
“redactar-los/construir-los”?

-

Aquells alumnes amb major facilitat per resoldre problemes matemàtics, tindran
més facilitat en un entorn de programació com l’Scratch?

Partint doncs d’un grup d’estudi d’alumnes de 2n de primària, es vol comprovar si
aplicant una estratègia didàctica basada en el pensament computacional a través de
l’Scratch, els alumnes que han demostrat unes capacitats lingüístiques més elevades
(comprensió lectora i/o escriptura), mostren una major facilitat a l’hora de
desenvolupar-se en aquest entorn de programació.
Paral·lelament, també es vol comprovar si amb aquesta seqüència formativa en
Scratch, els alumnes amb major capacitat de resolució de problemes en l’àmbit
matemàtic, presenten o no una major capacitat en l’àmbit de la programació amb
Scratch.

14

L’ús de l’Scratch com a eina de formació a cicle inicial de Primària
David Bosch Demjen

Els àmbits matemàtic i lingüístic van íntimament lligats amb les capacitats en l’àmbit
de la informàtica i la programació. La precisió en la informàtica és clau per tal que
s’executi allò que es vol executar, és a dir, les ordres han de ser precises i clares per
tal que se seqüenciïn tots els passos correctament, talment com succeeix en un text
instructiu. A més, programar exigeix resoldre problemes de manera constant, pel que
reclamen les fases de resolució de problemes “1. Entendre el problema 2. Plantejar
un disseny/pla o projecte 3. Executar el pla (resoldre) 4. Revisar” (Polya, 1974, citat
per Masgrau, A., 2015), el mateix procediment que es fa per resoldre problemes
matemàtics.
A partir d’aquest punt, es plantegen dues hipòtesis que seran l’objecte d’estudi i
comprovació, per tal mirar d’esbrinar si un cop executada la seqüència formativa es
poden donar per vàlides, es poden refutar, o bé requeriria altres estudis per a poder
confirmar la tendència mostrada. Aquestes hipòtesis d’inici serien:
-

H1. Els alumnes que presenten millors resultats acadèmics en lectoescriptura
(comprensió lectora i escriptura) mostren una millor comprensió de l’entorn
Scratch i generen productes de programació més elaborats.

-

H2. Els alumnes que presenten millors resultats acadèmics en l’àmbit
matemàtic, i en concret en la resolució de problemes, mostren una millor
comprensió de l’entorn Scratch i generen productes de programació més
elaborats.

Amb aquest estudi pretenem mostrar si realment hi ha una correlació clara i definida
entre ambdós àmbits curriculars (llengua i matemàtiques) i la facilitat o dificultat
mostrada per alumnes de 2n de primària a l’hora de desenvolupar-se en un nou entorn
de programació com és l’Scratch.
4.2. Contextualització
L’estudi s’ha portat a terme amb el grup de 2n de primària de l’escola pública la Sínia
de Sant Antoni de Calonge. Es tracta d’una escola petita, d’una sola línia i ubicada en
un edifici de nova construcció, essent aquest el tercer any que hi són. L’escola té una
mitjana d’uns 18-22 alumnes per aula, però amb molta diferència de grups, haventn’hi grups de 16 estudiants i altres de 26.
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El grup d’estudi és un grup de 25 alumnes amb una descompensació molt marcada
pel que fa a gènere, ja que són 17 nens i només 8 nenes. És un grup amb una clara
majoria d’alumnes catalano-parlants a l’entorn familiar (20), mentre que la resta són
castellanoparlants, exceptuant-ne una amb primera llengua no oficial (amazic). La
llengua vehicular entre tots ells sempre és el català, però hi ha algunes relacions
puntuals entre alumnes que es fan en castellà. Hi ha 4 alumnes amb NEE, però cap
sense diagnosticar, pel que aquests alumnes tenen reforç durant la setmana (SEP i
Educació Especial).
No tenen hores específiques destinades a TIC/Informàtica durant tota la setmana,
utilitzant les eines TIC/TAC en moments puntuals i per a activitats diverses (beebots,
kahoots, presentacions, cerca d’informació, etc.). Dins l’aula disposen de PDI (Pantalla
Digital Interactiva) i un portàtil d’aula per consultes puntuals. L’escola disposa d’una
aula d’informàtica amb 27 ordinadors i de 2 carros amb portàtils, a més de 16 tauletes
de nova adquisició.
El grup és un dels primers que ha començat a treballar més amb les TIC de tota
l’escola, ja que és el grup que tutoritza la coordinadora TAC del centre, pel que és el
curs que més utilitza les eines TAC disponibles.
Aquest grup és la primera classe que va començar a treballar amb les Bee-bots que
va adquirir l’escola fa dos cursos (quan feien P5), i després els va agafar com a tutora
la coordinadora TAC del centre, pel que ja és un grup avesat a l’ús de les noves
tecnologies i tenen algunes nocions de programació (encara que explícitament no en
siguin conscients).
4.3. Disseny i procediment
El disseny de l’estudi segueix una seqüència delimitada per etapes o fases
d’investigació definides per Latorre, A. (2003, citat per Merino, X., 2015), que
estructura els processos d’investigació en les fases de: planificació, acció, observació
i reflexió.
Així tenim que:
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a. Planificació
Aquesta primera fase és la del plantejament de l’objectiu de la investigació i les
actuacions que calia portar a terme per tal de plantejar quines necessitats tenia tot
aquest procés d’investigació.
En primer lloc, després de definir la temàtica d’estudi, ha calgut plantejar les hipòtesis
d’investigació sobre les que gira el present estudi, de manera que després es pogués
fer un disseny d’actuació que permetés obtenir resultats per mirar de donar resposta
a aquestes hipòtesis.
El primer plantejament va ser saber sobre quins antecedents en la matèria hi havia en
el grup d’estudi, per adaptar la seqüència formativa partint d’un punt efectiu.
Avaluació d’antecedents (Bee-bot)
En ser un grup de 2n de primària amb certs coneixements previs sobre programació
(havien treballat prèviament amb Bee-bots i coneixien l’App Light bot), es va plantejar
una seqüència formativa que partís d’aquest punt i permetés fer una formació basada
en aquesta situació prèvia.
Partint d’aquest punt, es va plantejar si es podria implementar la programació
dissenyada a aquest grup per comprovar si realment hi havia una correlació o no entre
resultats acadèmics de català i matemàtiques respecte als resultats del producte final
generat un cop duta a terme la seqüència formativa.
b. Seqüència formativa (Resum UD)
A mesura que els alumnes comencen a dissenyar programes interactius amb Scratch,
comença la seva interacció amb un conjunt de conceptes computacionals.
L’activitat dissenyada segueix les fases didàctiques marcades per Jorba, J. i Caselles,
E. (1996, citats per Gencat, 2017b), on es plantegen 4 fases en diferents estats de
concreció/abstracció i simplicitat/complexitat. Aquestes són:
1. Exploració d’idees prèvies, a través de la introducció del concepte de programació,
referint-se a l’experiència amb les Bee-bot i l’App Light bot, fent-los conscients que
allò que estaven fent per “moure la Bee-bot fins al punt que volien” o “superar el nivell
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amb el robot”, és també programació, ja que el que feien era seqüenciar unes ordres
d’una manera determinada per tal que el robot assolis un objectiu marcat.
2. Introducció de nous continguts. Per començar a introduir la programació, s’ha
utilitzat la gamificació, on a través d’un joc de programar (Run Marco), se’ls reptava a
avançar el màxim de nivells possible i a la sessió següent a començar de nou i
superar-se a si mateixos. El funcionament del Run Marco és mitjançant blocs d’ordres
molt similars als de Scratch i a mesura que s’avança apareixen noves opcions d’ordres
(iteracions, condicionals, etc.). Després d’aquesta introducció a la programació
mitjançant blocs, es va fer una presentació i introducció a l’Scratch i a les principals
opcions bàsiques que ofereix el programari.
Els resultats amb Run Marco van permetre fer les parelles d’alumnes. Per mirar
d’afavorir que cada alumne avancés al seu ritme i arribés fins al seu potencial o fins i
tot millor per anar acompanyat d’un company/a de nivell similar, evitant carregar tota
la feina en un dels dos membres de la parella si el nivell entre ells és molt dispar.
3. Estructuració dels coneixements. L’estructuració de coneixements es fa a través de
les sessions de treball amb les fitxes Scratch 3.0, on descobreixen nous continguts a
mesura que van avançant a les fitxes, que incrementen la dificultat gradualment.
D’aquesta manera van consolidant allò que han treballat amb les fitxes anteriors i
descobrint noves opcions del programa.
4. Aplicació del coneixement. Aquesta darrera fase de la seqüència formativa
correspon a l’aplicació pràctica de tot allò que han après i consolidat durant el treball
previ. Cada grup ha de crear el seu propi projecte d’Scratch tot mobilitzant tots aquells
coneixements adquirits i posant en pràctica tots els procediments, estratègies i
habilitats necessàries per programar en un entorn com l’Scratch. Aquesta aplicació del
coneixement també inclou tota la fase de presentació als companys/es d’aula a través
de la preparació d’una presentació davant de l’aula.
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La seqüència formativa completa es resumeix en 12 sessions de la següent manera:
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
1

2

3

4
5
6
7

8

Juguem al Run Marco. Introducció al
Pensament Computacional a través de la
gamificació.
Juguem al Run Marco. Gamifiquem
l’aprenentatge a través del repte de
superar el seu resultat de la sessió
anterior.
Introducció a l’Scratch. Iniciem-nos a
l’Scratch amb les Fitxes per aprendre a
programar de Scratch 3.0.
Treballem amb les fitxes de programació
de Scratch 3.0.
Treballem amb les fitxes de programació
de Scratch 3.0.
Treballem amb les fitxes de programació
de Scratch 3.0.
Fem el guió del nostre projecte. Fitxaguió per imaginar, definir i concretar el
seu projecte.
Comencem a crear el nostre projecte de
Scratch.

9

Seguim amb la creació de projecte de
Scratch.

10

Finalització i tancament del projecte de
Scratch.

11

Preparació de la presentació

12

Presentació davant del grup del projecte,
coavaluació i tancament.

MATERIALS I
RECURSOS
Ordinadors, PDI

ORG.
SOCIAL
Individual

Ordinadors, PDI

Individual

Sessió 2
(90 min)

Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0

Parelles

Sessió 3
(90 min)

Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0
Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0
Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0
Targetes Scratch 3.0,
PDI, fitxa del guió del
projecte
Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte
Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte
Ordinadors,
PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte
Guió
per
a
la
presentació
PDI, Guió per a la
presentació i fitxa
Coavaluació

Parelles

Sessió
(90 min)
Sessió
(90 min)
Sessió
(90 min)
Sessió
(60 min)

Parelles
Parelles
Parelles

TEMPS
Sessió 1
(90 min)

4
5
6
7

Parelles

Sessió 8
(90 min)

Parelles

Sessió 9
(90 min)

Parelles

Sessió 10
(90 min)

Parelles

Sessió 11
(45 min)
Sessió 12
(90 min)

Parelles

La justificació didàctica completa d’aquesta seqüència formativa es pot consultar a
l’Annex 1 del present estudi
c. Avaluació del projecte (Indicadors PC)
Per poder fer l’avaluació del projecte de Scratch dels alumnes de manera objectiva,
s’ha creat una rúbrica d’avaluació d’elaboració pròpia que permeti obtenir una
avaluació numèrica de cada projecte de manera que es puguin comparar els resultats
obtinguts.
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Per avaluar la unitat didàctica en la seva aplicació a l’escola es va fer una rúbrica
d’avaluació dels projectes (Rúbrica UD, en endavant), però tenia en compte una sèrie
d’aspectes que no són propis del Pensament Computacional, que és el que volem
avaluar aquí. Eren aspectes tals com la correcció lingüística del guió del projecte, el
disseny artístic d’aquest, el concepte presentat (originalitat de la idea) o la presentació
oral del projecte.
Descartada l’avaluació d’aquests ítems no tan propis del Pensament Computacional,
abans de definir el què avaluar, s’ha de tenir en compte que no hi ha un consens clar
en la literatura especialitzada respecte a quins són els elements centrals o aspectes
del Pensament Computacional. La guia didàctica del projecte PECOFIM d’Estebanell
et al. (2018), recull totes les tesis de Wing (2006), Stephenson and Barr (2011), Selby
and Woollard (2013) i Selby and Woollard (2014) per proposar un llistat d’aspectes
clau del Pensament Computacional que poden ajudar al seu desenvolupament a
l’escola, i els agrupen en tres categories amb quatre aspectes per cada una d’elles de
la següent manera:
Procediments característics dels llenguatges computacionals
Tractar dades
Representar abstraccions
Automatitzar amb algoritmes
Seqüenciar passos computacionals
Estratègies per resoldre problemes computacionals
Identificar / Delimitar
Desglossar i simplificar
Considerar múltiples vies
Testejar, validar i depurar
Habilitats transversals en contextos computacionals
Creativitat i enginy
Treball en equip
Autonomia / iniciativa
Interacció i comunicació
En verd es marquen aquells aspectes del PC de cada categoria que s’han tingut en
compte a l’hora de crear la graella d’avaluació dels projectes d’Scratch. Els aspectes
de tractament de dades o representació d’abstraccions no s’han tingut en compte a
l’hora d’avaluar els projectes d’Scratch, ja que no procedeixen en aquest tipus de
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projectes. La resta d’aspectes sí que tenen una correlació directa amb el tipus
d’activitat que comporta la creació d’aquest tipus de projecte programat amb un entorn
Scratch.
Així doncs, tenint present aquests indicadors i altres aspectes que s’han tingut en
compte (funcionament del programa, Interacció amb l’usuari, etc.), s’ha creat la
següent eina per avaluar el grau de complexitat del Pensament Computacional de

Pes
%

cada un dels projectes (Rúbrica PC, en endavant).

0,1

RÚBRICA PENSAMENT COMPUTACIONAL PROJECTE
Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

El guió del
projecte no té
cap coherència ni
Planificació i
planificació. No
Identificació/delimitació
identifica què
de problemes,
caldrà programar
Creativitat i enginy
ni la complexitat
a què
s'enfrontarà.

El guió del
projecte segueix
una idea més o
menys coherent
però amb molts
errors de
planificació i
identificació de
problemes.

El guió del
projecte és
força coherent.
Identifica els
aspectes més
complicats a
l'hora de
planificar la
programació.

No identifica els
problemes a
resoldre a l'hora
de programar. No
Ús d'estratègies de
considera més
resolució de problemes
d'una solució
computacionals
possible. No es
testeja, valida o
depura el
projecte.

Identifica amb
dificultats els
errors fets a
l'hora de
programar. No
considera altres
opcions de
programació. No
testeja el
projecte de
manera
autònoma.

Identifica la
major part
d'errors de
programació.
Considera
altres vies de
resolució, però
amb dificultats.
Testeja i valida
puntualment.

Inclou certa
interacció
No permet cap
(bandera verda)
tipus d'interacció
o amb
amb el programa.
nombrosos
errors.

Inclou certa
interacció amb
pocs errors
(clicar
personatges,
alguna tecla,
etc.).

Inclou interacció
complexa amb
l'usuari (més
d'una interacció
possible).

La programació
mostra bona
comprensió del
funcionament
dels blocs.
Està organitzat
i és lògic per
assolir una fita.
Té pocs errors.

La programació
mostra una
comprensió a
nivell avançat del
funcionament dels
blocs. Està ben
organitzat i és
lògic, sense
errors.

L'estudiant s'ha
involucrat en el
procés de
disseny. Usa el
temps de la
classe per a
treballar en el

L'estudiant s'ha
involucrat en totes
les fases del
procés, participant
activament. Usa el
temps de la
classe per a

0,1

Interacció amb l'usuari

0,05

Lògica de Programació
(Automatització
d'algoritmes,
Seqüenciació de
passos, etc.)
0,45

Treball en
equip/Autonomia i
iniciativa, Comunicació
0,2

La programació
mostra una pobra
comprensió del
funcionament
dels blocs. Hi ha
manca
d'organització i
lògica. Té
nombrosos
errors.
L'estudiant no
s'ha involucrat en
el procés de
disseny. No ha
utilitzat el temps
de dedicació al
projecte

La programació
mostra una
certa
comprensió del
funcionament
dels blocs. Hi ha
certa
organització i
lògica. Té força
errors.
L'estudiant ha
intentat
involucrar-se en
el procés de
disseny. Usa el
temps de la
classe per a
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Nivell 4
El guió del
projecte és
coherent.
Identifica
perfectament
aquells aspectes
de programació
més complexes
desglossant-los i
simplificant-los.
Identifica els
errors de
programació i en
ocasions
s'anticipa.
Considera
múltiples vies de
resolució davant
els problemes.
Testeja, valida i
depura
periòdicament.
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apropiadament.
No ha col·laborat
amb el
company/a.
Necessita
l'assistència i
ajuda constant
per resoldre els
problemes.

Funcionament

El programa fet
no està complet i
no funciona.

0,1

treballar en el
projecte la major
part del temps,
però les
converses no
són enfocades
al treball. Ha
col·laborat poc
amb el
company/a. No
és massa
autònom per
resoldre els
problemes.
El programa fet
no està complet
i funciona
només
parcialment.

projecte la
major part del
temps. Les
converses no
són, en general
inoportunes
sinó enfocades
al treball. Ha
col·laborat amb
el company. És
força
autònom/a en
resoldre els
problemes.
El programa fet
no està
complet però
funciona força
bé.

treballar en el
projecte. Les
converses amb
companys no són
inoportunes sinó
enfocades al
treball. Ha
col·laborat
apropiadament
amb el company/a
i és totalment
autònom/a en la
resolució de
dificultats.
El programa està
complet (compleix
amb el planejat) i
funciona
correctament.

La Rúbrica PC puntua doncs d’1 a 4 cada un dels ítems, valors que multiplicats per la
ponderació de cada ítem (pes sobre la nota final) i sumant després tots ítems avaluats
i ponderats, s’obté una nota numèrica d’un màxim de 10.
Els aspectes de Pensament computacional abans descrits, s’han agrupat en
categories per evitar tenir un excés d’ítems a la rúbrica que dificultés la tasca
d’avaluació, ja que molts d’ells tenen límits poc definits i s’entrelliguen amb altres
aspectes propers, com per exemple, les capacitats de considerar múltiples vies i les
de testejar i validar.
En la mesura del possible, s’ha estat el més objectiu possible durant l’aplicació
d’aquesta Rúbrica PC, ja que els ítems que avalua són ítems que requereixen de
relativa poca interpretació per part de l’usuari d’aquesta rúbrica. Sí que requereix però
un seguiment continu de l’activitat de creació dels projectes d’Scratch, ja que s’avaluen
aspectes com la capacitat de treball en equip, la implicació durant les hores de treball,
l’anticipació de dificultats, etc.
A més, la ponderació que es dona a cada aspecte de la rúbrica és també un factor
relativament subjectiu, malgrat s’ha mirat de buscar la màxima objectivitat possible.
A l’annex 2, es poden consultar els resultats de l’aplicació de la Rúbrica PC d’avaluació
a cada un dels alumnes.
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d. Recull de resultats acadèmics en Català i matemàtiques.
El següent pas a l’estudi ha estat la recollida de dades acadèmiques de l’alumnat per
tal de fer l’estudi comparatiu. Les dades acadèmiques han estat facilitades per a tutora
del grup d’estudi.
S’han recollit els resultats acadèmics avaluats amb nota numèrica de base 10, per
poder comparar amb els resultats de l’avaluació numèrica de la rúbrica anterior, dels
següents àmbits acadèmics:
Àmbit Llengua catalana
- Comprensió lectora
- Expressió escrita

Àmbit Matemàtiques
- Resolució de problemes

Entenent els texts de programació (tot i ser per blocs, són representacions textuals)
com a un text instructiu, en tant que són un conjunt d’ordres seqüenciades d’una
manera determinada i amb un sentit definit per assolir un objectiu concret. Per tant, és
necessari, a priori, una certa comprensió lectora per entendre el sentit del conjunt
d’ordres. També en l’expressió escrita, per poder generar un text, es mobilitzen molts
coneixements, entre ells la seqüenciació de les expressions i a la vegada la pròpia
comprensió lectora d’allò que s’està escrivint.
A més, en l’àmbit matemàtic, la resolució de problemes també és clarament un els
àmbits acadèmics que la bibliografia existent sol relacionar més amb l’àmbit de la
programació.
e. Gràfic o diagrama de dispersió
Obtenint doncs per a cada alumne (dels que s’ha volgut conservar el seu anonimat, ja
que els resultats acadèmics són dades privades), s’ha pogut fer una sèrie de 4 gràfics
de dispersió de doble entrada. En l’eix de les Y s’hi ubica sempre la qualificació
numèrica del projecte de Scratch de cada alumne (el que estadísticament s’anomena
com a variable resposta), mentre que en l’eix de les X s’hi ha col·locat els següents
resultats (que serien les variables explicatives):
Gràfic 1. Avaluació de la comprensió lectora
Gràfic 2. Avaluació de l’Expressió escrita
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Gràfic 3. Avaluació de Lectoescriptura (mitjana de comprensió lectora i expressió
escrita).
Gràfic 4. Avaluació de Resolució de problemes.
Amb aquest tipus de gràfic, es poden comparar gràficament la relació entre dues
variables. Aquest tipus de gràfics es poden utilitzar per comprovar teories o identificar
causes, ja que visualment permeten aproximar certes causalitats. D’aquesta manera,
podem veure si les variables explicatives (qualificacions en llengua i matemàtiques)
tenen una causalitat sobre la variable resposta (la qualificació del producte fet amb
Scratch).
f. Recta de regressió simple.
Les rectes de regressió són rectes que s’ajusten en un núvol de punts (o diagrama de
dispersió) i que marquen la tendència estadística d’aquest. En aquest cas, en tenir
dues variables (la dependent i l’explicativa), es tracta d’una recta de regressió simple,
generada per aquesta distribució binomial.
Una recta de regressió simple (o línia de tendència) es pot dibuixar manualment
aproximant a partir d’un grup de punts distribuïts al gràfic o bé calcular a través de
càlculs estadístics. En aquest estudi, per a cada gràfic s’ha calculat estadísticament
amb les opcions que ofereix el programa Microsoft Excel.
En una línia de regressió, una de les dades que es pot calcular és el coeficient de
correlació, que permet explicar la causalitat entre variables més enllà de la tendència
o no que es pugui observar visualment a partir del gràfic de dispersió i la recta
dibuixada. En un model de dues variables com l’analitzat en els gràfics, el coeficient
de correlació és el valor que ens diu si dues variables estan associades entre elles o
no. Té valors que oscil·len entre [-1 i +1], i si hi ha un valor positiu que tendeix cap a
1, vol dir que hi ha correlació positiva, és a dir, si una variable tingués un increment
del seu valor, l’altra variable tindrà la mateixa tendència. Si en canvi el valor és negatiu,
la correlació és negativa, és a dir, si un augmenta, l’altra disminueix i viceversa. Si el
coeficient de valoració és 0, vol dir que no hi ha cap tipus d’associació lineal entre
variables (Miró, S. et al., 2015).
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Per tant, tal com exemplifiquen Miró, S. et al. (2015), si el coeficient de correlació pren
un valor d’1, tota la variació a X, explica la variació a Y, en canvi, si pren un valor de
0,7, la variació sobre la X explicaria en un 70% la variació de Y, mentre que el 30%
s’explica per altres variables que no s’han tingut en compte en el model estudiat.
En el cas de l’avaluació de les dades de cada gràfic, el valor del coeficient de correlació
(R2) ens indicaria (en cas de ser positiu), que una millor qualificació en, per exemple,
comprensió lectora, hauria d’anar lligada a una millor qualificació del projecte Scratch
de l’alumne.
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5. AVALUACIÓ DE RESULTATS
Un cop obtingudes totes les dades i treballats estadísticament els gràfics i les
avaluacions, obtenim una sèrie de resultats que passem a exposar i analitzar tot
seguit.
Aplicada la rúbrica d’avaluació durant el procés de creació dels programes de Scratch
i del producte final (que es poden consultar a l’Annex 3, on hi ha els enllaços dels
projectes) i recollits els resultats acadèmics dels àmbits definits anteriorment, s’obté
la següent taula de resultats per a cada alumne:
Comprensió
lectora

Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3
Alumne 4
Alumne 5
Alumne 6
Alumne 7
Alumne 8
Alumne 9
Alumne 10
Alumne 11
Alumne 12
Alumne 13
Alumne 14
Alumne 15
Alumne 16
Alumne 17
Alumne 18
Alumne 19
Alumne 20
Alumne 21
Alumne 22
Alumne 23
Alumne 24
Alumne 25

Expressió
escrita

Avaluació
Lectoescriptura

Resolució de
Nivell de
problemes
Programació
(matemàtiques) (Rúbrica PC)

7,40

5,00

6,20

6,00

4,38 NA

6,00

8,00

7,00

7,50

6,63 AS

8,00

8,00

8,00

8,00

7,38 AN

8,60

5,80

7,20

8,40

9,25 AE

7,00

7,25

7,13

7,20

6,88 AS

6,00

5,00

5,50

4,50

5,88 AS

6,40

7,00

6,70

6,50

6,88 AS

6,80

9,00

7,90

8,00

6,88 AS

8,00

10,00

9,00

10,00

9,50 AE

6,30

6,30

6,30

5,20

5,25 AS

7,00

6,80

6,90

5,80

5,25 AS

3,80

5,00

4,40

4,50

4,88 NA

5,30

5,50

5,40

5,50

5,50 AS

7,90

8,80

8,35

8,40

6,63 AS

9,40

8,30

8,85

9,00

7,75 AN

7,80

7,80

7,80

7,30

7,75 AN

7,30

9,50

8,40

8,80

7,88 AN

5,20

6,80

6,00

7,50

9,00 AE

6,70

5,50

6,10

5,80

7,38 AN

6,30

6,30

6,30

6,00

8,25 AN

6,00

8,00

7,00

7,50

9,25 AE

7,20

6,00

6,60

7,00

8,25 AN

5,20

5,00

5,10

5,30

6,88 AS

5,80

8,00

6,90

6,40

5,00 AS

4,80

6,20

5,50

6,80

5,00 AS

26

L’ús de l’Scratch com a eina de formació a cicle inicial de Primària
David Bosch Demjen

Observant només els resultats de creació dels projectes de Scratch, l’avaluació
(d’acord amb els criteris actuals d’avaluació a les escoles) a través de la Rúbrica PC,
en línies globals s’obtenen els següents resultats:
Número
d’alumnes
No Assoleix

2

Assoleix Suficientment

12

Assoleix Notablement

7

Assoleix excel·lentment

4

Amb la rúbrica d’avaluació de la UD (Rúbrica UD, que avalua no només aspectes de
Pensament Computacional, sinó també aspectes més personals, lingüístics i artístics,
presentació oral, etc.), s’obtenien millors resultats. Comparant obtenim que:
Resultats
Resultats
Rúbrica PC Rúbrica UD
No Assoleix

2

0

Assoleix Suficientment

12

10

Assoleix Notablement

7

12

Assoleix excel·lentment

4

3

Com es pot comprovar doncs, la rúbrica nova (Rúbrica PC), creada per avaluar el PC
en vista al present estudi, en comparació a la rúbrica de la UD, polaritza més els
resultats. El fet que es modifiquin els resultats d’aquesta manera entenem que és
positiu, en tant que les rúbriques estan avaluant aspectes diferents, per tant, s’obtenen
resultats notablement diferents. Alguns projectes que obtenen bona qualificació amb
la nova rúbrica, són projectes amb un nivell de llenguatge i pensament computacional
més elaborat i profund, ítems que abans potser quedaven més atenuats si també
s’avaluaven altres aspectes acadèmics (i a vegades més subjectius). Per tant, amb
aquesta Rúbrica PC d’avaluació del pensament computacional es fa una avaluació
més objectiva.
El que s’ha polaritzat més amb aquesta nova rúbrica és la “gama mitja”, on la major
part dels resultats han baixat respecte a la qualificació obtinguda anteriorment, fent
que la gran majoria de les qualificacions quedin ara a la franja d’Assoleix Suficientment
(qualificació entre 5 i 8).
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Cal remarcar els dos alumnes que No Assoleixen (nota per sota de 5) amb la nova
rúbrica. Amb la rúbrica UD (que es pot consultar a l’Annex 1, a continuació de la Unitat
Didàctica adjuntada), assolien suficientment però amb una qualificació també força
baixa.
Entenem doncs que amb aquesta Rúbrica PC, s’avalua molt més concret una sèrie
d’aspectes, pel que els resultats són molt més ajustats a l’hora de comparar les
capacitats de programació (Pensament i Llenguatge Computacional) amb altres
aspectes acadèmics. Quedant així l’avaluació d’aquesta capacitat en PC menys
“contaminada” d’altres elements no tan relacionats amb els 12 aspectes del
Pensament Computacional definit anteriorment.
Amb aquests resultats, si anem als diagrames de dispersió, obtenim els següents
resultats gràfics:
Correlació Comprensió lectora - Nivell
de Programació (Scratch)

Correlació Expressió escrita - Nivell de
Programació (Scratch)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Qualificacions Scratch

Qualificacions Scratch

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2,00

4,00

6,00

8,00

Qualificacions Comprensió lectora

2,00

10,00

Qualificacions Scratch

Qualificacions Scratch

6,00

8,00

8,00

10,00

Correlació Resolució de problemesNivell de Programació (Scratch)

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4,00

6,00

Qualificacions Expressió escrita

Correlació Lectoescripura - Nivell de
Programació (Scratch)

2,00

4,00

10,00

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2,00

Qualificacions Lectoescriptura

4,00

6,00

8,00

10,00

Qualificacions Resolució de problemes

Font: Elaboració pròpia
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A primer cop d’ull, els gràfics són més aviat poc concloents, ja que hi ha força
dispersió, però sí que s’observa una certa tendència ascendent en tots ells, més
marcada en alguns casos i menys en altres. El núvol d’expressió escrita és el que a
primer cop d’ull semblaria que presenta més dispersió, en canvi el de Lectoescritpura
i sobretot el de resolució de problemes semblaria que segueixen una línia ascendent
més marcada.
Aquestes estimacions visuals es poden resoldre afegint-hi la línia de tendència i
confirmar amb càlcul del coeficient de regressió (r2). Així que obtenim el següent:
Correlació Comprensió lectora - Nivell
de Programació (Scratch)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Qualificacions Scratch

Qualificacions Scratch

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Correlació Expressió escrita - Nivell de
Programació (Scratch)

R² = 0,182

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

R² = 0,1673

2,00

Qualificacions Comprensió lectora

Qualificacions Scratch

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

R² = 0,2359

2,00

4,00

6,00

8,00

Qualificacions Lectoescriptura

6,00

8,00

Qualificacions Expressió escrita

10,00

Correlació Resolució de problemesNivell de Programació (Scratch)
Qualificacions Scratch

Correlació Lectoescripura - Nivell de
Programació (Scratch)

4,00

10,00

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

R² = 0,4239

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Qualificacions Resolució de problemes

Font: Elaboració pròpia

Com es pot veure en els gràfics, les línies de tendència estan força marcades en tots
els casos, malgrat en alguns els punts presenten més dispersió en el gràfic (per
exemple, expressió escrita) i en d’altres els punts estan força més agrupats al voltant
de la línia de tendència (com és el cas de la resolució de problemes).
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Recollint els coeficients de regressió de cada gràfic obtenim el següent:
Àmbit
Comprensió lectora (llengua)
Expressió escrita (llengua)
Lectoescriptura (llengua)
Resolució de problemes (matemàtiques)

Coeficient
de regressió
0,182
0,167
0,236
0,439

Tal com hem descrit anteriorment, el valor del coeficient de regressió ens dóna un
valor que relaciona la interdependència entre les dues variables presentades al gràfic.
La variable dependent o variable és sempre la qualificació el projecte de Scratch, i
l’explicativa són les quatre variables descrites a la taula.
Analitzant doncs les relacions de dependència tenim que:
-

Comprensió lectora. Sembla que la relació d’interdependència no és massa
marcada entre la capacitat de comprensió lectora i la capacitat mostrada en
Pensament Computacional a través del projecte creat. Amb prou feines s’arriba
a un 20% de dependència d’aquesta variable, pel que més del 80% dels
resultats en PC s’explicarien per altres aspectes i variables que no s’han
estudiat en aquest model.

-

Expressió escrita. En aquest cas, el resultat és molt similar a l’anterior, fins i
tot una mica més baix, ja que s’aproxima a poc més del 15% de grau de
dependència entre ambdues variables. Per tant, la dependència de les
capacitats de PC en relació a l’expressió escrita, per a aquest grup d’estudi, no
té massa rellevància, explicant-se els resultats obtinguts en PC per altres
variables no tingudes en compte aquí.

-

Lectoescriptura. Aquí, curiosament, malgrat ser una qualificació que fa la
mitjana en comprensió lectora i expressió escrita, el grau de dependència de la
variable dependent respecte a la variable explicativa s’incrementa fins a poc
menys d’un 25%. En fer la mitjana de les dues qualificacions anteriors, moltes
de les notes resultants sembla que presenten menys dispersió, fet que voldria
dir que hi ha menys notes extremes o bé hi ha menys diferències entre extrems.
Aquells que tenen una nota molt baixa en un dels dos camps, sembla que
milloren una mica en l’altre camp. En aquest cas, la variable explicativa ens
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aporta al voltant d’un 25% de la variació sobre la capacitat de Pensament
Computacional dels alumnes.
-

Resolució de problemes. Aquest aspecte és el que presenta més clarament
una interrelació de dependència entre la variable explicativa i la variable
dependent, al voltant d’un 45%. En el gràfic ja es pot comprovar com la
dispersió de valors és molt més agrupada al llarg de la línia de tendència i hi ha
menys valors que “s’escapen” d’aquesta franja central. Una relació del 45% de
dependència implica que realment, en aquest grup d’estudi, hi ha una correlació
força important pel que fa a la capacitat a l’hora de resoldre problemes
matemàtics i la capacitat demostrada a l’hora de resoldre un repte amb una
eina de programació (i Pensament Computacional) com és l’Scratch..

Cal tenir present que, com ja hem comentat abans, els projectes d’Scratch es van
crear per parelles, i a l’hora d’avaluar els projectes d’Scratch, s’avalua el projecte en
si. Només algun dels ítems avaluats permet establir diferències entre els alumnes de
cada parella de manera individual (que n’hi ha). Per tant, a l’hora d’obtenir aquests
resultats i aquesta dispersió, pot passar que algun alumne d’una parella tingui, per
exemple, una nota baixa de resolució de problemes, i en canvi pot ser que vagi amb
un company/a que té bona nota i el projecte d’ambdós acabi tenint molt bona
qualificació. Pel que això ens generaria una dispersió que probablement no tindríem
si cada alumne fes el seu propi projecte individual.
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6. CONCLUSIONS
A la vista dels resultats obtinguts en aquest estudi, podem recollir una sèrie de
conclusions que ens permetran posar llum sobre les preguntes i hipòtesis inicials de
l’estudi.
Observant el bon nivell general dels projectes de Scratch que han creat els alumnes
de manera autònoma, crec que es pot afirmar amb tota seguretat que els alumnes de
2n de Primària estan preparats cognitivament per aprendre a programar en l’entorn
Scratch. Òbviament, hi ha moltes funcions que encara queden fora del seu àmbit de
coneixement, però el fet d’estar a cicle inicial (encara que sigui a finals de cicle), no és
un factor limitant tal com per no començar a introduir-los en aquest tipus d’activitats.
Òbviament, dependrà una mica de cada escola, cada grup classe i de les dinàmiques
d’aprenentatge d’aquests, per veure si és aplicable o no i quines adaptacions
necessitaria, però l’edat de 7-8 anys no sembla un factor limitant.
En línies generals, els alumnes amb millors resultats acadèmics (globals) sembla que
sí que són els alumnes que poden obtenir projectes de programació més complets i
elaborats. Malgrat això, hi ha força alumnes amb un expedient acadèmic més aviat
modest i que han obtingut resultats molt bons a l’hora de programar el seu projecte
amb l’Scratch.
Sí que és cert que aquells alumnes amb un bon rendiment acadèmic en l’àmbit de les
matemàtiques, i en especial en la resolució de problemes (com es pot comprovar en
la correlació entre qualificació del projecte de Scratch i la qualificació en resolució de
problemes matemàtics), sí que es pot determinar una correspondència. És a dir, a
major capacitat per resoldre problemes matemàtics, major possibilitats d’obtenir una
bona qualificació en el pensament computacional del projecte realitzat.
La relació entre les capacitats de lectoescriptura (i en concret el coneixement i domini
dels textos instructius), no sembla que sigui un factor massa important a l’hora de
desenvolupar el pensament computacional ni desenvolupar-se en l’entorn Scratch.
Almenys no és un factor que tingui una correlació molt directa. Tanmateix, és obvi i
evident que per poder utilitzar els blocs de programació es requereix d’una mínima
capacitat de comprensió lectora, en tant que cal entendre què vol dir cada bloc i saber
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diferenciar els matisos de sentit entre diferents blocs de característiques similars (és
a dir, no és el mateix “canvia a vestit 4” que “canvia a següent vestit”).
Analitzant doncs les dues hipòtesis de l’estudi podem concloure que:

Hipòtesi 1.

Els alumnes que presenten millors resultats acadèmics en No

es

lectoescriptura (comprensió lectora i escriptura) mostren una compleix*
millor comprensió de l’entorn Scratch i generen productes de
programació més elaborats.

Hipòtesi 2.

Els alumnes que presenten millors resultats acadèmics en Es
l’àmbit matemàtic, i en concret en la resolució de problemes, compleix**
mostren una millor comprensió de l’entorn Scratch i generen
productes de programació més elaborats.

*Afirmem que no es compleix, ja que la correlació de dependència directa entre les
capacitats de lectoescriptura i les qualificacions de pensament computacional
ofereixen resultats baixos. Hi ha una certa correlació però en un percentatge força
baix. És a dir, la lectoescriptura no és tan rellevant a l’hora d’introduir el llenguatge de
programació Scratch a 2n de primària.
**Afirmem que sí que es compleix perquè el resultat de la correlació de dependència
directa entre les capacitats de resolució de problemes matemàtics i les qualificacions
de pensament computacional ofereixen prou evidència estadística per a determinar
que hi ha una relació força rellevant entre ambdues. La qualificació en programació i
pensament computacional, en aquest grup, pot arribar a dependre en un 44% de la
capacitat de resolució de problemes, pel que és una dependència molt rellevant.
Així doncs, com a conclusió final, podem afirmar que la resolució de problemes és una
competència matemàtica que permet treballar-se des de la robòtica i la programació
educativa, i que alhora, aquest entorn permet treballar aquesta mateixa competència.
Tal com es recull a Cornella, P. et al. (2016), el currículum de primària que:
“La resolució de problemes és el context ideal per reconèixer les matemàtiques com a
eines útils per resoldre situacions, per traduir situacions quotidianes a llenguatge
matemàtic, per dissenyar estratègies de resolució, per raonar i justificar les opcions
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preses, per treballar en grup, arribar a acords i comprendre les raons dels altres i un
espai en què els continguts dels diferents blocs s’usen de manera conjunta. Dins
d’aquesta dimensió, la programació i la robòtica educativa proveeixen una sèrie
d’estratègies que afavoreixen les habilitats esmentades anteriorment”
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7. PROPOSTES DE MILLORA I PROPOSTES D’INVESTIGACIÓ
Com a propostes de millora per al present estudi, la primera seria la de disposar de
temps suficient per crear una eina d’avaluació del Pensament Computacional més
desenvolupada. Aquesta eina hauria de permetre l’avaluació del pensament
computacional a diferents nivells acadèmics i formatius, i sobretot, hauria de trobar la
manera de minimitzar les avaluacions més subjectives de la rúbrica d’avaluació,
cercant la màxima objectivitat possible.
En relació a la Unitat Didàctica sobre la qual es treballa, el principal punt de millora
que proposaria seria el de poder treballar és l’adaptació d’aquesta formació en Scratch
durant tot un trimestre o bé un curs sencer.
Aquesta formació durant un període de temps més llarg ajudaria a poder realitzar més
estudis, tant amb el grup amb què ja s’ha començat i que és objecte d’aquest estudi
com en altres grups on es comencés des de zero.
Un dels aspectes que podria proposar des d’aquesta nova fase d’estudi seria la
d’observar si amb el pas del temps i les següents etapes formatives en programació,
la dispersió de resultats que hi ha entre els alumnes es manté, s’incrementa o bé es
redueix.
Seria interessant fer el seguiment per comprovar doncs si les diferències entre els
alumnes que actualment han creat projectes més ben qualificats i l’altre extrem
canvien en funció del grau de formació o no.
Això ens generaria un hipòtesi futura: A mesura que incrementa la formació en l’àmbit
de la programació, es redueix la dispersió de resultats entre els alumnes.
Si es fes aquest estudi de seguiment i es pogués comprovar i és certa o no aquesta
hipòtesi futura, en cas de ser certa implicaria que a mesura que hi ha més formació
en entorns de programació, hi ha una menor correlació entre els resultats acadèmics
de l’alumne i els resultats en pensament computacional.
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Això obriria la porta a què alumnes amb un rendiment acadèmic més modest, trobessin
en l’entorn de programació una eina motivadora per assolir un espai de confort i
seguretat personal on sí que podrien destacar, ajudant a la millora de la confiança
personal, que de ben segur repercutiria en la resta d’àmbits acadèmics de l’alumne.
Un altre element d’estudi que es podria proposar seria a través d’una altra hipòtesi
futura: L’Scratch ajuda a millorar la resolució de problemes i la comprensió
matemàtica.
Això es podria fer amb un seguiment futur del grup d’estudi, i permetria comprovar si
allò que aprenen són capaços de transferir a altres àmbits acadèmics.
Aquesta proposta (i d’altres) podrien fer-se amb grups control, on un grup treballaria
amb la programació i l’altra no, d’aquesta manera podríem comparar i comprovar si
realment l’aprenentatge amb Scratch influeix sobre la capacitat de resolució de
problemes i fins i tot sobre la capacitat en lectoescriptura.
Les possibilitats futures d’estudi a partir d’aquestes premisses treballades en el
present estudi són moltes i seria, crec, un bon punt de partida a l’hora de crear
literatura acadèmica en aquest àmbit, que està encara a dia d’avui en una fase molt
incipient a l’hora d’obtenir conclusions clarificadores.
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ANNEX 1.
Unitat Didàctica “Iniciem‐nos a l’Scratch 3.0” i rúbriques UD
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UNITAT DIDÀCTICA

Iniciem-nos a l’Scratch 3.0

ÀREA

CURS

GRUP CLASSE

DURADA

TRIMESTRE

Àmbit Digital (Robòtica i Programació)

2018-19

2n de Primària

12 sessions (per cada mig grup)

Segon i tercer trimestre

JUSTIFICACIÓ
El disseny d’aquesta Unitat Didàctica respon a la voluntat d’apropar un llenguatge de programació visual (VPL) com l’Scratch a alumnes de Cicle Inicial que ja havien treballat anteriorment amb Bee-bots.
L’Scratch és un tipus de llenguatge de programació que sempre es recomana utilitzar a partir de cicle mitjà, perquè requereix un nivell de lectoescriptura mínim per tal desentrallar, entendre i processar les
opcions de programació que ofereix. Amb la present Unitat Didàctica, es vol afavorir una introducció primerenca a aquest tipus de llenguatge entenent que amb els nivells de lectoescriptura de 2n de
primària ja es pot treballar amb aquest programari i ajudar als alumnes a progressar en el seu desenvolupament cognitiu, a més de treballar aspectes espacials, matemàtics, lingüístics i digitals.

COMPETÈNCIES
OBJECTIUS
1. Iniciar-se en el llenguatge de
programació.

2. Desenvolupar habilitats com
la creativitat, pensament crític i
analític i el raonament
sistemàtic.
3. Familiaritzar-se en un entorn
digital d’un VPL que els permeti
desenvolupar el Pensament
Computacional.

COMPETÈNCIES D'ÀREA PER DIMENSIONS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àrea: Àmbit digital

AVALUACIÓ
CONTINGUTS CLAU
- Funcionalitats bàsiques dels
dispositius.
- Conceptes bàsics del sistema
operatiu.
- Seguretat informàtica.
- Programació i robòtica
educativa.
- Processador de textos,
presentacions multimèdia i
processament de dades
numèriques.
- Llenguatge audiovisual:
imatge, so i vídeo.
- Criteris de selecció i valoració

- Dimensió instruments i aplicacions:
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar
dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb
les tasques a realitzar.
Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les
aplicacions d’edició de textos, tractament de dades
numèriques i presentacions multimèdia.
Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de
creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en
moviment.
- Dimensió tractament de la informació i organització
dels entorns digitals de treball:
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar
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CRITERIS D'AVALUACIÓ
Iniciar-se en les habilitats matemàtiques i
lingüístiques bàsiques treballades.
Utilitzar correctament els dispositius TIC
actuals
Iniciar l’alumne en l’ús del programari
específic de programació i les possibilitats
d’ús.
Interpretar, comprendre i utilitzar el
llenguatge específic de programació a
través d’un Visual Programming Language
(Run Marco i Scratch)
Elaborar productes amb Scratch de manera
guiada i també de manera autònoma.
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4. Evolucionar en l’aprenentatge
a partir de l’assaig-error.

5. Aprendre conceptes
matemàtics (variables,
increments, nocions espacials) i
lingüístics (interpretació i
creació de textos instructius).

informació digital tot considerant diverses fonts i
entorns digitals.
Competència 5. Construir nou coneixement personal
mitjançant estratègies de tractament de la informació
amb el suport d’aplicacions digitals.
Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns
personals digitals de treball i d’aprenentatge.

1. Competència comunicativa
lingüística i audiovisual

- Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració:
Competència 7. Realitzar comunicacions virtuals
interpersonals i publicacions digitals.
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant
eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

2. Competència matemàtica

- Dimensió hàbits, civisme i identitat digital:
Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de
la tecnologia.
Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i
responsable en l’ús de les TIC.

4. Competència artística i
cultural

3. Competència en el
coneixement i la interacció
amb el món físic

5. Competència digital
6. Competència social i
ciutadana
7. Competència d’aprendre a
aprendre
8. Competència d’autonomia,
iniciativa personal i
emprenedoria
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de la informació.
- Tractament de la informació.
- Construcció de coneixement.
- Comunicació síncrona i
asíncrona.
- Identitat digital.

Utilitzar la capacitat d’abstracció per
fomentar el Pensament Computacional.

Resoldre reptes o problemes (mitjançant la
programació) fent servir la lògica i el
pensament crític per arribar a una possible
solució.
Relacionar els aspectes clau del Pensament
Computacional amb aspectes de la vida
quotidiana.
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CONTINGUTS
- àmbit digital: Funcionalitat dels dispositius digitals, Programació i robòtica educativa, productes multimèdia, llenguatge audiovisual (imatge, so i vídeo), tractament de dades, Pensament computacional
(simultaneïtat, algoritmes, depuració de funcionalitats, seqüències, etc.).
- àmbit matemàtiques: resolució de problemes, posició espacial, patrons, relacions espacials, magnituds, càlcul.
- àmbit lingüístic: Hipertext (lectura no seqüencial), Multimodal (escrit, imatge fixa, imatge en moviment, àudio…), Estratègies de cerca (paraules clau, sinònims), tipologia textual (textos instructius),
lèxic específic, connectors, organització del text.
- àmbit artístic: Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística, Ús de recursos digitals en l’expressió artística.

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS

RELACIÓ AMB
L'OBJECTIU

MATERIALS I
RECURSOS

ORG.
SOCIAL

TEMPS

1, 3, 4

Ordinadors, PDI

Individual

1, 2, 3, 4

Ordinadors, PDI

Individual

1, 2, 3, 4, 5

5

Treballem amb les fitxes de programació de Scratch 3.0.

1, 2, 3, 4, 5

6

Treballem amb les fitxes de programació de Scratch 3.0.

1, 2, 3, 4, 5

7

Fem el guió del nostre projecte. Fitxa-guió per imaginar, definir i concretar el seu
projecte.

2, 4, 5

Sessió 1 (90
min)
Sessió 2 (90
min)
Sessió 3 (90
min)
Sessió 4 (90
min)
Sessió 5 (90
min)
Sessió 6 (90
min)
Sessió 7 (60
min)

8

Comencem a crear el nostre projecte de Scratch.

1, 2, 3, 4, 5

9

Seguim amb la creació de projecte de Scratch.

1, 2, 3, 4, 5

10

Finalització i tancament del projecte de Scratch.

1, 2, 3, 4, 5

Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0
Targetes Scratch 3.0,
PDI, fitxa del guió del
projecte
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte
Ordinadors, PDI,
Targetes Scratch 3.0,
fitxa del guió del
projecte

Parelles

4

Juguem al Run Marco. Introducció al Pensament Computacional a través de la
gamificació.
Juguem al Run Marco. Gamifiquem l’aprenentatge a través del repte de superar el seu
resultat de la sessió anterior.
Introducció a l’Scratch. Iniciem-nos a l’Scratch amb les Fitxes per aprendre a programar
de Scratch 3.0.
Treballem amb les fitxes de programació de Scratch 3.0.

EXPLORACIÓ

1

DESENVOLUPAMENT

2
3

SÍNTESI
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1, 2, 3, 4, 5

Parelles
Parelles
Parelles
Parelles

Parelles

Sessió 8 (90
min)

Parelles

Sessió 9 (90
min)

Parelles

Sessió 10
(90 min)
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11

Preparació de la presentació

2, 5

12

Presentació davant del grup del projecte, coavaluació i tancament.

2, 5

Guió per a la
presentació
PDI, Guió per a la
presentació i fitxa
Coavaluació

Parelles
Parelles

Sessió 11
(45 min)
Sessió 12
(90 min)

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per a les sessions de la Unitat Didàctica en què es necessita material TIC, bàsicament els ordinadors, es pot fer tant en una
aula d’informàtica amb ordinadors de sobretaula com a la mateixa aula amb portàtils. Es recomana però l’ús de ratolins de
sobretaula, ja que faciliten les operacions d’arrossegament i col·locació dels blocs d’ordres de l’Scratch i també del Run
Marco.
Els elements TIC hauran d’estar presents de forma natural durant tota la unitat didàctica, pel que es requereix un cert
coneixement per part del professorat tant de les eines de hardware com del software, en especial, ser capaç d’afavorir la
cerca de solucions als problemes de programació que sorgiran als alumnes a l’hora de treballar en el seu projecte. D’aquesta
manera s’afavorirà l’assoliment dels objectius plantejats en aquesta UD.
El mestre haurà d’acompanyar i guiar els alumnes durant l’ús d’aquests dispositius, tot escoltant i incorporant les propostes
dels alumnes si aquests donen solucions singulars i si l’activitat ho permet. En tot moment cal procurar per l’autonomia de
l’alumnat de manera que el producte que aquests puguin acabar generant sigui un producte de creació pròpia malgrat
l’acompanyament i el seguiment del mestre. Aquest doncs, només haurà de donar el suport suficient i necessari per a que
l’alumne no quedi enrocat en cap activitat i pugui treballar al seu propi ritme el més autònomament possible.
En ser una primera aproximació a un VPL (Visual Programming Language), cal tenir en compte que els alumnes participants,
de ben segur, hauran de disposar d’instruccions. No només caldrà que tinguin present les instruccions del programari
utilitzat, sinó també la dels aparells TIC que utilitzin. Per tant, en totes les sessions en les que es presenti una nova eina o
programa (o funcionalitat), s’haurà de programar una certa estona per ensenyar el funcionament i les funcionalitats
necessàries per al seu ús.

Tant el Run Marco com l’Scratch permeten que cadascú treballi de manera
autònoma al seu propi ritme sense haver d’esperar o seguir un ritme general
dins l’aula. Això, per contra, genera més feina per al mestre, ja que ha
d’atendre les necessitats a mesura que van sorgint i sovint no es poden
resoldre fent una explicació a tot el grup alhora, ja que els alumnes estan en
fases d’aprenentatge molt dispars.
En cas de tenir alumnes amb Altes Capacitats, les targetes d’Scratch 3.0 estan
agrupades de manera que presenten un increment de dificultat molt gradual,
pel que aquests alumnes podran avançar en les targetes al seu propi ritme i
sense haver d’esperar a la resta d’alumnes. A més, les agrupacions
homogènies de les parelles permeten que els alumnes amb més facilitat
(almenys en aquest camp) puguin avançar acompanyats d’un altre alumne/a
amb unes capacitats similars o properes a les seves.
Pel que fa als alumnes amb NEE, les adaptacions s’hauran d’implementar en
funció de cada cas. Per a alumnes amb dificultats cognitives, si la comprensió
de l’Scratch no li permet avançar amb les fitxes de nivells inferiors, es poden
preparar activitats alternatives amb Scratch Jr., que és un programari
recomanat per P5 i cicle inicial on se substitueixen les ordres escrites per les
ordres en pictogrames.
Per a la resta d’alumnes amb NEE, en principi, les activitats amb Scratch han
de permetre que aquests avancin al seu ritme sense perdre la connexió del
que fan la resta de companys/es. Posteriorment, el grau d’exigència avaluativa
amb el projecte que facin haurà de ser d’acord amb els capacitats de cada
alumne.
Als alumnes amb més dificultats en la lectoescriptura, en treballar per
parelles, fa que entre ells es puguin ajudar i reforçar.
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ORIENTACIONS D'AVALUACIÓ

ACTIVITATS DE REFORÇ / AMPLIACIÓ

En l’avaluació s’ha de poder validar el grau d’autonomia que té l’alumne a l’hora d’assolir un domini instrumental dels
mitjans TIC que se li posen a l’abast.
Les activitats d’avaluació han de ser aquelles que, per una banda permetin demostrar el domini dels dispositius, i per altra
banda el domini del programari. A més, també cal avaluar l’aplicació del Pensament Computacional en el projecte personal
de cada parella, és a dir, quins elements del Pensament Computacional han demostrat els alumnes que són capaços
d’utilitzar (conscientment o no) per a crear el seu projecte. Aquests elements del Pensament Computacional es reflecteixen
tant els resultats (iteracions, algoritmes, etc.) com en el procés (treball en equip, resolució de problemes, etc.).
Per tant, es proposen diferents moments de la Unitat Didàctica en els que es farà una avaluació, de manera que malgrat fer
una avaluació sumativa al final, hi ha un conjunt d’activitats i processos avaluatius que permeten fer una avaluació
continuada durant totes les sessions. En aquest cas s’avaluen els següents:
Resultats Run Marco (10%). S’avalua el nivell d’avançament en el primer contacte amb un VPL. En tractar-se d’una
activitat de caràcter lúdic, el jugador que assoleix el nivell mínim obté un 5/10 i el jugador més avançat obté un
10/10.
Actitud (20%). A través d’una rúbrica es valora l’actitud, el treball en equip, el respecte a companys, etc.
Seguiment Targetes Scratch 3.0 (20%). A través d’una rúbrica es valoren ítems tals com l’autonomia, la capacitat
de programació, la comprensió de les targetes, la capacitat artística, etc.
Projecte (40%). A través d’una rúbrica els valoren ítems del projecte com el guió del projecte (concepció i
correcció), disseny artístic, interacció amb l’usuari, el nivell de programació, el funcionament i la presentació oral.
Coavaluació (10%). En la sessió de presentació dels projectes, els companys coavaluen 3 ítems (funcionalitat,
estètica i presentació oral), i aquests resultats es recullen i ponderen en l’avaluació general.
Amb aquestes ponderacions i amb els seguiments de totes aquestes activitats i ítems es poden avaluar doncs els diferents
aspectes, fases, processos i productes d’aquesta Unitat Didàctica, seguint les bases d’una avaluació continuada del procés i
evitant basar tot el pes avaluatiu sobre el producte final, a més de donar veu i pes al propi alumnat en el procés d’avaluació.

Ampliació:
-

Targetes de programació de dificultat creixent (permeten que
l’alumne avanci segons les seves necessitats i capacitats)
Light Bot (Joc de programació avançat)

Reforç:
-

Utilització de l’Scratch Jr (versió simplificada de l’Scratch per
alumnes amb dificultats de lectoescriptura i/o cognitives)
Treball per parelles que reforça la col·laboració entre companys/es.

INTERDISCIPLINARIETAT

ÚS DE LES TAC

Àmbit lingüístic:
Dimensió comprensió lectora:
Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la
lectura.
Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere
textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més
habituals.
Dimensió expressió escrita:
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en
funció de la situació comunicativa.

La UD s’emmarca dins de l’àmbit digital, pel que bona part dels
continguts clau d’aquesta estan en relació directa amb l’ús de
les TAC.
Els alumnes treballen la programació a través d’eines TAC i
també en fan una planificació prèvia (a través del guió del seu
projecte).
La major part de la UD es desenvolupa a través dels ordinadors i
l’ús de la PDI (hardware), a més d’utilitzar diferent programar
(Software) específic i genèric.

Àmbit matemàtic:

Eines utilitzades:
PDI (Pissarra digital interactiva)
Ordinadors de sobretaula
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EIXOS TRANSVERSALS
-

Programació i robòtica
Eines TAC/TIC
Pensament computacional
Llenguatge de programació
Relacions espacials
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Dimensió resolució de problemes:
Competència 2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes
plantejades.
Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i
comprovar-les.
Competència 6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos
significats d’un mateix concepte.
Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i
escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
Competència 8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot
emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i
interpretar les representacions que ofereixen.
Àmbit artístic:
Dimensió imaginació i creativitat:
Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.

-

Run Marco (Joc de programació on-line)
Scratch (Entorn de programació visual VPL)
Entorn Windows
Navegadors: Chrome i/o Firefox.

OBSERVACIONS:
Les graelles d’avaluació de tots els ítems i les fitxes necessàries (fitxa del projecte, fitxa de la presentació i fitxa de coavaluació), s’adjunten als annexos corresponents.
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
Sessió 1

Descripció: Juguem al Run Marco. Introducció al Pensament
Durada: 1:30h Data: 18-19/03/19
Computacional a través de la gamificació.

Introducció al llenguatge de programació a través d’un joc on-line, el Run Marco.
Es comença la sessió amb tots els alumnes observant la pantalla digital, amb els seus ordinadors apagats (o si més no les pantalles, per evitar que es distreguin i no
observin). Es presenta breument la interfície del joc i se’ls indica quina de les dues opcions de joc han de jugar. S’explica el funcionament dels blocs d’ordres i el seu ús
(com arrossegar-los, com enganxar-los o eliminar-los), els algoritmes de funcionament del joc, etc.
Posteriorment, cada alumne agafa un ordinador i comença a jugar.
Al final de la sessió s’anota fins a quin nivell ha arribat cada alumne per comparar-ho a la següent sessió.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI
Treball individual
Seguiment de la sessió Els alumnes avancen segons el seu
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
i anotació del nivell
nivell en el joc i la programació. El
que els permeti desenvolupar el Pensament
assolit al final de la
mestre ha d’estar pendent dels
Computacional.
sessió.
alumnes a qui més els costa per
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
guiar-los si queden encallats.
l’assaig-error.

Observacions i propostes de millora:
En la primera sessió vaig cometre l’error de no fer-los tancat les pantalles d’ordinadors mentre explicava a la PDI i molts alumnes es despistaven remenant el seu
ordinador en lloc d’observar i escoltar. Amb el segon mig grup, vaig corregir-ho.
La intervenció del mestre ha de ser mínima, ja que els alumnes han d’avançar nivells per la seva pròpia iniciativa i habilitat.
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Sessió 2

Descripció: Juguem al Run Marco. Gamifiquem l’aprenentatge a
través del repte de superar el seu resultat de la sessió anterior.

Durada: 1:30h Data: 20/03/19

Segona sessió amb el Run Marco. La sessió anterior era una primera presa de contacte amb l’entorn de programació del Run Marco, i en aquesta sessió el repte és
començar de nou des de zero els nivells del Run Marco (no es guarden els resultats si no hi ha registre via mail al programa) i mirar de superar els seus propis resultats de
la sessió anterior.
En conèixer l’entorn de programació, la interfície i el funcionament dels nivells, en principi haurien de poder assolir nivells més avançats que en la sessió anterior.
Al final de la sessió s’anota fins a quin nivell ha arribat cada alumne i es compara (individualment) la millora de nivell.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI
Treball individual
Seguiment de la sessió Els alumnes avancen segons el seu
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
i anotació del nivell
nivell en el joc i la programació. El
que els permeti desenvolupar el Pensament
assolit al final de la
mestre ha d’estar pendent dels
Computacional.
sessió.
alumnes a qui més els costa per
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
guiar-los si queden encallats.
l’assaig-error.
En cas cansament o desmotivació en
certs alumnes, es pot optar per
deixar jugar en altres App com
Lightbot o Bee-bot emulator.
Observacions i propostes de millora:
El nivell assolit pels alumnes en el Run Marco servirà per fer la posterior distribució de parelles de treball, assumint que dos alumnes hagin arribat a un nivell determinat
vol dir que mostren una certa similitud de capacitats de programació en aquest tipus d’entorns VPL, per tant es fa un agrupament homogeni (segons nivell).
Paral·lelament, a l’hora de distribuir les parelles, cal també buscar criteris d’afinitat personal i de capacitat d’entendre’s per treballar per part dels dos membres de la
parella. Per això cal conèixer cada alumne i les seves relacions socials, afinitats i desavinences personals.
La intervenció del mestre ha de ser mínima, ja que els alumnes han d’avançar nivells per la seva pròpia iniciativa i habilitat.
El comentari dels resultats, es recomana fer-lo individualment al final de cada sessió per mirar de minimitzar les comparacions entre alumnes per evitar frustracions
(malgrat que solen publicitar-ho ells mateixos).
Cal tenir preparats alternatives al Run Marco en cas que els alumnes arribin a un punt de cansament o desmotivació tal que no vuguin seguir. Es pot optar per altres App
alternatives com Lightbot o Bee-bot emulator.
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Sessió 3

Descripció: Introducció a l’Scratch. Iniciem-nos a l’Scratch amb les
Durada: 1:30h Data: 25-26/03/19
Fitxes per aprendre a programar de Scratch 3.0.

Sessió de presentació de l’entorn de programació Scratch. En aquesta sessió s’han de portar a terme les següents activitats:
1. Presentació programa i de la interfície (alumnes amb els ordinadors apagats observant la PDI).
2. Mostrar algun programa bàsic i mostrar els blocs d’ordres bàsics i el seu funcionament (relacionar similituds i diferències de funcionament i interfície del Run Marco).
3. Crear comptes personals dins la classe de Scratch (els alumnes accedeixen al curs* creat pel docent a través de l’enllaç d’invitació al curs i es creen un nom d’usuari
identificatiu, que es pugui identificar els alumnes, i amb una contrasenya idèntica per a tothom)
4. Crear conjuntament un programa bàsic (per exemple: el gat es desplaça d’un punt a un altre) i ensenyar com publicar un programa i posar-hi nom i descripció.
5. Fan un repte on han de repetir el fet conjuntament amb un altre personatge i un altre fons.
6. Inici de seguiment de les Fitxes per aprendre a programar Scratch 3.0 (o targetes Scratch).
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
Els alumnes avancen segons el seu nivell
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0
sessió (rúbrica
en les fitxes. En aquesta primera sessió
pensament crític i analític i el raonament
d’actitud) i Rúbrica
cal acompanyar els alumnes amb més
sistemàtic.
del seguiment de les
dificultats en les fases més complicades
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
Targetes
Scratch
3.0.
(registre al web, primeres fitxes, etc.).
que els permeti desenvolupar el Pensament
(Annex 3)
En cas de tenir alumnes incapaços de
Computacional.
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
preparades activitats amb Scratch Jr.)
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Per poder gestionar l’accés de tots els alumnes a Scratch cal tenir un compte de docent, que ens permet crear aules virtuals i obtenir un enllaç d’invitació a la classe que
hem creat. Els alumnes no necessiten tenir email per registrar-se a Scratch, i tots els comptes estan lligats a aquesta classe. Quan els alumnes publiquen un projecte,
aquest és accessible per al mestre. Des del compte docent es poden gestionar també “estudis”, on es poden agrupar els projectes (Fitxes blaves, projectes finals, etc.).
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
Cada alumne avança al seu ritme segons les seves capacitats i facilitats, pel que la intervenció del mestre ha de ser la de guiar i auxiliar als alumnes quan arribin en un punt
d’estancament.
Cal registrar la darrera fitxa que ha fet cada parella per poder continuar a la sessió posterior, i cal també recollir i registrar tots els noms d’usuaris per si se n’obliden.
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Sessió 4

Descripció: Treballem amb les fitxes de programació de Scratch
3.0.

Durada: 1:30h Data: 27/03/19

Sessió de seguiment de l’anterior a l’entorn de programació de Scratch. La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya.
Un cop entrats a cada perfil, els alumnes segueixen les Targetes Scratch 3.0 i cada fitxa l’han de compartir i posar en l’estudi creat pel mestre (fitxes blaves, fitxes
taronges, etc.).
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
Els alumnes avancen segons el seu nivell
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0
sessió (rúbrica
en les fitxes. En aquesta primera sessió
pensament crític i analític i el raonament
d’actitud) i Rúbrica
cal acompanyar els alumnes amb més
sistemàtic.
del seguiment de les
dificultats en moments en què es puguin
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
Targetes
Scratch
3.0.
quedar encallats.
que els permeti desenvolupar el Pensament
(Annex 3)
En cas de tenir alumnes incapaços de
Computacional.
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
preparades activitats amb Scratch Jr.)
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Al final de la sessió s’anota fins a quina fitxa ha arribat cada parella d’alumnes.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
Cada alumne avança al seu ritme segons les seves capacitats i facilitats, pel que la intervenció del mestre ha de ser la de guiar i auxiliar als alumnes quan arribin a un punt
d’estancament.
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Sessió 5

Descripció: Treballem amb les fitxes de programació de Scratch
3.0.

Durada: 1:30h Data: 1-2/04/19

Sessió de seguiment de l’anterior a l’entorn de programació de Scratch. La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya.
Un cop entrats a cada perfil, els alumnes segueixen les Targetes Scratch 3.0 i cada fitxa l’han de compartir i posar en l’estudi creat pel mestre (fitxes blaves, fitxes
taronges, etc.).
Al final de la sessió s’anota fins a quina fitxa ha arribat cada parella d’alumnes.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
Els alumnes avancen segons el seu nivell
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0
sessió (rúbrica
en les fitxes. En aquesta primera sessió
pensament crític i analític i el raonament
d’actitud) i Rúbrica
cal acompanyar els alumnes amb més
sistemàtic.
del seguiment de les
dificultats en els moments en què queden
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
Targetes
Scratch
3.0.
encallats.
que els permeti desenvolupar el Pensament
(Annex 3)
En cas de tenir alumnes incapaços de
Computacional.
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
preparades activitats amb Scratch Jr.)
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
Cada alumne avança al seu ritme segons les seves capacitats i facilitats, pel que la intervenció del mestre ha de ser la de guiar i auxiliar als alumnes quan arribin a un punt
d’estancament.
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Sessió 6

Descripció: Treballem amb les fitxes de programació de Scratch
Durada: 1:30h Data: 03/04/19
3.0.

Sessió de seguiment de l’anterior a l’entorn de programació de Scratch, i darrera sessió de treball amb les fitxes.
En començar la sessió se’ls recorda l’objectiu de crear un projecte personal durant les properes tres sessions, pel que se’ls demana que orientin la seva feina cap a
investigar funcionalitats i comencin a pensar personatges i fons que faran servir.
Per poder adequar-se a les seves inquietuds personals, durant la primera hora se segueixen les fitxes per ordre d’avançament, però es deixa la darrera per fer la fitxa que
ells vulguin, pel que se les han de mirar totes i així comproven les possibilitats i funcionalitats que ofereixen.
La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya. Un cop entrats a cada perfil, els alumnes segueixen les Targetes Scratch 3.0 i cada
fitxa l’han de compartir i posar a l’estudi creat pel mestre (fitxes blaves, fitxes taronges, etc.).
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
Els alumnes avancen segons el seu nivell
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0
sessió (rúbrica
en les fitxes. En aquesta primera sessió
pensament crític i analític i el raonament
d’actitud) i Rúbrica
cal acompanyar els alumnes amb més
sistemàtic.
del seguiment de les
dificultats en els moments en què queden
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
Targetes
Scratch
3.0.
encallats.
que els permeti desenvolupar el Pensament
(Annex 3)
En cas de tenir alumnes incapaços de
Computacional.
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
preparades activitats amb Scratch Jr.)
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
Cada alumne avança al seu ritme segons les seves capacitats i facilitats, pel que la intervenció del mestre ha de ser la de guiar i auxiliar als alumnes quan arribin a un punt
d’estancament.
En aquesta sessió no s’anota la fitxa a què han arribat, en no seguir un ordre concret de fitxes.
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Sessió 7

Descripció: Fem el guió del nostre projecte. Fitxa-guió per
Durada: 1:30h Data: 04/04/19
imaginar, definir i concretar el seu projecte.

En aquesta sessió els alumnes han de fer un guió del seu projecte de Scratch, imaginant allò que volen fer tenint present allò que han après durant les sessions anteriors.
Se’ls facilita la Fitxa “Guió del projecte de Scratch”, on s’ha de definir: quin tipus de projecte voldran fer (joc, animació, història, etc.), quants i quins personatges hi
apareixeran, què farà cada un dels personatges (i quin tipus d'ordres se li haurà de donar a cada un d'ells), què passarà en el seu programa, etc. La darrera pàgina del
guió és una fitxa que es diu "Adaptacions", on, un cop finalitzat el projecte i acabat, hauran de descriure quins canvis hi ha hagut des de la idea inicial que han plasmat en
aquest guió, fins al producte final generat l'Scratch.
Cal recordar als alumnes que el projecte ha de ser realista, tenint present allò que han après i el seu ritme a l’hora de fer les fitxes, pel que cal planificar correctament per
a 3 sessions.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
PDI, Targetes Scratch 3.0, fitxa Parelles
Seguiment de la
Pels alumnes amb major dificultat en
pensament crític i analític i el raonament
del guió del projecte
sessió (rúbrica
l’escriptura s’ha de reforçar el paper del
sistemàtic.
d’actitud) (Annex 3).
company/a i facilitar l’oralitat per tal que
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
Correcció de la fitxa
expressin allò que volen fer i després
l’assaig-error.
Guió
del
projecte
de
traspassar-ho al paper. Si requereixen
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
Scratch (Annex 4).
més estona, se’ls facilitarà un temps extra
increments, nocions espacials) i lingüístics
La
correcció
del
guió
per poder incorporar-ho tot al seu guió.
(interpretació i creació de textos instructius).
es fa d’acord amb els
criteris de correcció
de les produccions de
llengua catalana.
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els personatges de Scratch a la PDI per refrescar-los els personatges que hi ha i ajudar-los a definir el projecte.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
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Sessió 8

Descripció: Comencem a crear el nostre projecte de Scratch.

Durada: 1:30h Data: 08-09/04/19

En aquesta sessió els alumnes segueixen el guió del projecte que han fet a la sessió anterior, i comencen a generar el seu projecte.
La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya.
A l’inici de la sessió se’ls recorda que disposen de 3 sessions per crear el seu projecte, pel que han de ser eficients en la distribució del temps de treball i s’han de marcar
objectius per a cada sessió.
Es facilita un dossier de Targetes Scratch 3.0 per a cada parella per ajudar-los amb la programació i resoldre dubtes.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
En cas de tenir alumnes incapaços de
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0, fitxa del guió del
sessió (rúbrica
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
pensament crític i analític i el raonament
projecte
d’actitud) i Rúbrica
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
sistemàtic.
del projecte (Annex
preparades activitats amb Scratch Jr.)
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
3)
que els permeti desenvolupar el Pensament
Computacional.
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
La intervenció del mestre s’ha de basar en l’acompanyament dels alumnes, per ajudar-los a desenvolupar les previsions del seu projecte però sense resoldre’ls la feina,
deixant que descobreixin per si mateixos com fer-ho i programar.
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Sessió 9

Descripció: Seguim amb la creació de projecte de Scratch

Durada: 1:30h Data: 10/04/19

En aquesta sessió els alumnes segueixen treballant en el seu projecte.
La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya.
A l’inici de la sessió se’ls recorda que el queden 2 sessions per crear el seu projecte, pel que han de ser eficients en la distribució del temps de treball. Se’ls recorda que
l’objectiu d’aquesta sessió és que el projecte quedi definit i ja pràcticament tot programat per tal que en la propera sessió es pugui fer els darrers retocs i depuració del
projecte.
Es facilita un dossier de Targetes Scratch 3.0 per a cada parella per ajudar-los amb la programació i resoldre dubtes.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
En cas de tenir alumnes incapaços de
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0, fitxa del guió del
sessió (rúbrica
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
pensament crític i analític i el raonament
projecte
d’actitud) i Rúbrica
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
sistemàtic.
del projecte (Annex
preparades activitats amb Scratch Jr.)
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
3)
que els permeti desenvolupar el Pensament
Computacional.
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
La intervenció del mestre s’ha de basar en l’acompanyament dels alumnes, per ajudar-los a desenvolupar les previsions del seu projecte però sense resoldre’ls la feina,
deixant que descobreixin per si mateixos com fer-ho i programar.
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Sessió 10

Descripció: Finalització i tancament del projecte de Scratch.

Durada: 1:30h Data: 23-24/04/19

En aquesta sessió els alumnes han de tancar el seu projecte.
La sessió comença entrant de nou a Scratch amb el seu nom d’usuari i la contrasenya.
A l’inici de la sessió se’ls recorda que és la darrera sessió per crear el seu projecte, pel que han de tancar-lo avui. L’objectiu de la sessió és aprofitar el temps per tancar el
projecte, depurant aquells que ja el tinguin més avançat i acabant de programar aquells que encara no hagin tancat la programació.
Per als alumnes que tanquen el projecte abans d’acabar la sessió, se’ls deixa temps lliure per investigar altres projectes de Scratch que trobin a la comunitat o bé que
segueixin fent fitxes si ho volen.
Es facilita un dossier de Targetes Scratch 3.0 per a cada parella per ajudar-los amb la programació i resoldre dubtes.
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
1. Iniciar-se en el llenguatge de programació.
Ordinadors, PDI, Targetes Parelles
Seguiment de la
En cas de tenir alumnes incapaços de
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Scratch 3.0, fitxa del guió del
sessió (rúbrica
seguir en l’entorn Scratch, es pot adaptar
pensament crític i analític i el raonament
projecte
d’actitud) i Rúbrica
a treballar amb Scratch Jr. (cal tenir
sistemàtic.
del projecte (Annex
preparades activitats amb Scratch Jr.)
3. Familiaritzar-se en un entorn digital d’un VPL
3)
que els permeti desenvolupar el Pensament
Computacional.
4. Evolucionar en l’aprenentatge a partir de
l’assaig-error.
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
increments, nocions espacials) i lingüístics
(interpretació i creació de textos instructius).
Observacions i propostes de millora:
Es recomana projectar els noms d’usuaris a la PDI i la contrasenya per tal si hi ha alumnes que l’han oblidat o fan errors tipogràfics.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
La intervenció del mestre s’ha de basar en l’acompanyament dels alumnes, per ajudar-los a desenvolupar les previsions del seu projecte però sense resoldre’ls la feina,
deixant que descobreixin per si mateixos com fer-ho i programar.
Cal controlar que quan els alumnes que han acabat estan jugant a jocs de l’Scratch o investigant, la resta d’alumnes es veuen temptats de tancar el seu projecte de qualsevol
manera i posar-se jugar. Cal fer un seguiment constant dels alumnes que encara treballen al projecte per evitar aquesta situació.

58

L’ús de l’Scratch com a eina de formació a cicle inicial de Primària
David Bosch Demjen

Sessió 11

Descripció: Preparació de la presentació.

Durada: 45 min

Data: 25/04/19

En aquesta sessió els alumnes han de preparar la presentació del seu projecte Scratch, que presentaran al davant de tota la classe. Per preparar la presentació disposen
d’una fixa-resum de la presentació en què se’ls han definit 6 punts que hauran d’explicar a la seva presentació. Aquests punts són: 1. Nom dels autors i del projecte, 2.
Personatges del projecte, 3. Resum del projecte, 4. Què els ha costat més fer, 5. Què els ha agradat més a l’hora de fer i 6. Què millorarien si el tornessin a fer.
Els alumnes que acaben abans d’hora el guió de la presentació ompliran la darrera pàgina del guió del seu projecte d’Scratch, que és l’apartat "Adaptacions", on han de
descriure quins canvis hi ha hagut des de la idea inicial que han plasmat en aquest guió, fins al producte final generat l'Scratch (personatges, programació, guió de la
història, etc.).
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
Fitxa de presentació del Parelles
Seguiment de la
Pels alumnes amb major dificultat en
pensament crític i analític i el raonament
projecte i Fitxa del guió del
sessió (rúbrica
l’escriptura s’ha de reforçar el paper del
sistemàtic.
projecte
d’actitud) (Annex 3).
company/a i facilitar l’oralitat per tal que
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
Correcció de la fitxa
expressin allò que volen fer i després
increments, nocions espacials) i lingüístics
de
preparació
de
la
traspassar-ho al paper. Si requereixen
(interpretació i creació de textos instructius).
presentació del
més estona, se’ls facilitarà un temps extra
projecte (Annex 5).
per poder finalitzar la seva presentació.
La correcció es fa
d’acord amb els
criteris de correcció
de les produccions de
llengua catalana.
Observacions i propostes de millora:
Es recomana que el mestre sigui crític amb les propostes dels alumnes per tal que aquests hagin de reflexionar sobre aquests 6 punts, en especial els que els demanen
que valorin elements com el que més els ha costat, el que més els ha agradat o què millorarien, evitant les respostes ràpides i fàcils tipus “res” o “tot”.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
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Sessió 12

Descripció: Presentació davant del grup del projecte, coavaluació
i tancament.

Durada: 1:30 h

Data: 02/05/19

En aquesta sessió els alumnes presenten els seus projectes davant de tota la classe.
Per preparar la presentació, els alumnes (per parelles) disposen d’uns 5-10 minuts per parlar com es distribueixen la presentació, què dirà cadascú, preparar alguna
performance, etc.
Per fer la presentació a la PDI, se’ls facilita el guió de la seva presentació i se’ls deixen un parell de minuts per repassar i després fer la presentació davant de tots.
En acabar les presentacions, es passen de nou (si hi ha temps) tots els projectes.
La coavaluació es fa quan un grup acaba de presentar, que es deixen dos minuts per fer l’avaluació mentre es prepara el següent grup. Per fer la coavaluació, en aquest
full de coavaluació hi ha una graella per omplir amb el nom dels companys que fan la presentació i tres ítems a avaluar amb quatre qualificacions possibles: M’encanta,
m’agrada, no està malament i no m’ha agradat. Els tres ítems a avaluar són: Funcionalitat (si el programa funciona bé i compleix allò que volien fer els seus autors),
Estètica (si és visualment agradable, maco i/o divertit) i Presentació i explicació (si els autors han presentat el seu projecte davant la classe correctament).
Relació amb l’objectiu
Materials i recursos
Org. Social
Avaluació
Atenció a la diversitat
2. Desenvolupar habilitats com la creativitat,
PDI, Guió per a la presentació i Parelles
Seguiment de la
La presentació no és obligatòria en casos
pensament crític i analític i el raonament
fitxa Coavaluació
(presentació) i sessió (rúbrica
d’alumnes amb dificultats davant aquest
sistemàtic.
Individual
d’actitud), Rúbrica
tipus d’activitats (TEL, TEA, etc.).
5. Aprendre conceptes matemàtics (variables,
(Coavaluació)
del projecte (Annex
En alumnes amb certes dificultats però
increments, nocions espacials) i lingüístics
3)
i
Fitxes
coavaluació
sense diagnòstic se’ls proposa escollir
(interpretació i creació de textos instructius).
(Annex 7)
l’ordre en que volen fer-ho per acomodarlos el millor possible.
Observacions i propostes de millora:
A aquells alumnes amb més dificultats potencials a l’hora de fer la presentació, es recomana acordar amb ells en quin ordre prefereixen fer-la de manera que puguin
sentir-se el més còmode possible.
Les graelles d’avaluació no són per sessió, sinó que són graelles d’observació dels ítems de manera genèrica al llarg de totes les sessions, en especial la rúbrica d’actitud.
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Pes %

Rúbriques UD (d’actitud, de seguiment de les fitxes i del projecte)

0,2

RÚBRICA GENERAL ACTITUD
NA

AS

Respecte vers els
companys

No respecta als companys ni a
la seva feina, no permet les
intervencions dels altres

No sempre respecta els companys i Sol respectar els companys i les seves Respecta sempre els companys i sap
tot sovint no els escolta
intervencions
escoltar les intervencions dels altres

Col·laboració treball
en equip

No col·labora amb el company,
treballa sol sense escoltar la
seva participació o no treballa.

Col·labora amb el company en
alguns aspectes però no sempre
treballa col·laborativament.

Col·labora amb el seu company/a de
manera correcta i respectuosa

Col·labora amb el seu company/a
respectuosament i ofereix col·laboració
a la resta de company de classe

Participació

No participa de l'activitat per
manca de voluntat

Participa de l'activitat però es
despist sovint i no sempre està
atent al que fa

Participa de l'activitat correctament

L’alumne es mostra implicat,
participatiu i responsable a l’hora de
participar

Actitud general

L’alumne demostra una actitud
que boicoteja l'activitat

L’alumne demostra una actitud
força neutra

L’alumne demostra una actitud
positiva

L’alumne demostra una bona actitud
en totes les activitats

NA

AS

AN

AE

Concepte

No enten el funcionament de les
fitxes. Necessita ajuda constant.

Entén el funcionament de les fitxes
i requereix poques explicacions

Disseny artístic

No posa fons de pantalla i només
utilitza el personatge per defecte
(gat)

Utilitza els mateixos personatges i
fons que la fitxa

Adapta la proposta de personatges i
fons de la fitxa però sense massa
coherència entre si

Utilitza personatges i fons que considera
adients amb coherència (p.e: tauró al
fons del mar)

Programació

No aconsegueix fer la
programació proposada a la fitxa

Executa la programació de la fitxa
amb errors freqüents

Executa la programació de la fitxa
sense errors

Executa i millora la programació de la
fitxa afegint blocs que completen i
milloren la proposta.

Autonomia

No és capaç d'avançar en les
fitxes sense ajuda

Pot avançar en les fitxes amb
ajuda freqüent

Només requereix ajuda puntualment

No requereix ajuda en cap fase de la
fitxa

Correcció lingüística

No fa les instruccions d'ús de cada Copia les instruccions d'ús però
programa o bé no s'entenen
amb molts errors ortogràfics.

Copia les instruccions d'ús sense
massa errors ortogràfics o bé fa la
seva pròpia explicació però amb
força errors.

Fa les seves pròpies explicacions i amb
pocs errors ortogràfics.

0,3

0,3

Pes
%

0,2

AE

RÚBRICA FITXES SCRATCH

0,2

0,15

0,3
0,2

AN

0,15
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les fitxes i no requeix d'ajuda per fer-les.
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Pes
%

RÚBRICA UD (PROJECTE)
NA

Guió projecte
0,1

El guió del projecte està inacabat i no té cap
coherència. No es reflexa el guió en el
projecte i no s'hi fan adaptacions a mesura
que el projecte evoluciona

Concepte

És una idea copiada d'altres exemples

És una idea basada en altres
exemples però adaptada i
modificada

És una idea pròpia.

Disseny artístic
del projecte

-

No hi ha un propòsit clar en
quant a disseny

Utilitza força elements de
disseny

Interacció amb
0,05 l'usuari

Procés

No permet cap tipus d'interacció amb el
programa

Inclou certa interacció o amb
amb nombrosos errors
L'estudiant ha intentat
involucrar-se en el procés de
disseny. Usa el temps de la
L'estudiant no s'ha involucrat en el procés de
classe per a treballar en el
disseny. No ha utilitzat el temps de dedicació
projecte la major part del temps,
al projecte apropiadament. No ha col·laborat
però les converses no son
amb el company/a.
enfocades al treball. Ha
col·laborat poc amb el
company/a.
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AE
El guió del projecte és adequat i
sembla ben planificat. El projecte
recull el contingut del guió i aquest
recull les modificacions que s'han fet a
mesura que evolucionava el projecte.

El guió presenta errors lingüístics
però majoritàriament segueix
El guió presenta molts pocs errors
l'ortografia arbitrària. Les idees ortogràfics i les idees estan clarament
estan força ben ordenades i
exposades i ordenades.
coherent.

No té cap correcció lingüística ni coherència
interna.

0,1

0,2

AN
El guió del projecte està acabat
amb alguns errors. Es reflexen
les idees del guió en el projecte,
recollint lalgunes de es
adaptacions principals fetes.

Correcció guió
0,05

0,1

AS
El guió del projecte està acabat
però té molts errors de
coherència i planificació. Es
reflexa més o menys la idea
principal del guió en el projecte.
El guió presenta força errors
lingüístics i està escrit
majoritàriament seguint
l'ortografia natural. Les idees
estan més o menys ben
exposades.

És una idea pròpia i molt original

Utilitza de manera interessant
elements de disseny facilitats pel
programa o bé els adapta
Inclou interacció complexa amb
Inclou interacció amb pocs errors
l'usuari
L'estudiant s'ha involucrat en el
procés de disseny. Usa el temps
de la classe per a treballar en el
projecte la major part del temps.
Les converses no son, en general
inoportunes sinó enfocades al
treball. Ha col·laborat amb el
company.

L'estudiant s'ha involucrat en totes les
fases del procés, participant
activament. Usa el temps de la classe
per a treballar en el projecte. Les
converses amb companys no son
inoportunes sinó enfocades al treball.
Ha col·laborat apropiadament amb el
company/a.
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Programació

La programació mostra una
La programació mostra una pobra
certa comprensió del
comprensió del funcionament del blocs. Hi ha
funcionament dels blocs. Hi ha
manca d'organització i lògica. Té nombrosos
certa organització i lògica. Té
errors.
força errors.

La programació mostra bona
comprensió del funcionament
dels blocs. Està organitzat i és
lògic per assolir una fita. Té pocs
errors.

La programació mostra una
comprensió a nivell avançat del
funcionament dels blocs. Està ben
organitzat i és lògic, sense errors.

Funcionament

El programa fet no està complet i no
funciona

El programa fet no està complet
i funciona només parcialment

El programa fet no està complet
però funciona força bé

El programa està complet (compleix
amb el planejat) i funciona
correctament

Mal presentada. No ha aconseguit l’atenció
ni interès dels companys.

Alguns problemes en la
presentació, però ha estat capaç Relativament interessant;
de mantenir l’interés dels
presentada correctament; La
companys. La presentació és
presentació és convincent,
relativament convincent.

0,2

0,1
Presentació
oral i
argumentació
0,1
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Interessant i molt ben presentada. La
presentació impacta, és convincent i
invita a l’acció dels assistents.
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ANNEX 2.
Resultats de la rúbrica PC
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RÚBRICA PROJECTE
1 de 2

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

El guió del
projecte és força
coherent.
Identifica els
aspectes més
complicats a
l'hora de
planificar la
programació

El guió del projecte
és coherent.
Identifica
perfectament
aquells aspectes
de programació
més complexes
desglossant-los i
simplificant-los.

2

2

2

2

2

2

3

Identifica la
major part
d'errors de
programació.
Considera altres
vies de resolució,
però amb
dificultats.
Testeja i valida
puntualment.

Identifica els errors
de programació i
en ocasions
s'anticipa.
Considera
múltiples vies de
resolució davant
els problemes.
Testeja, valida i
depura
periòdicament.

2

2

1

1

2

2

Interacció amb
l'usuari

Inclou certa
No permet cap
interacció
tipus
(bandera verda)
d'interacció amb o amb amb
el programa
nombrosos
errors

Inclou interacció
complexa amb
l'usuari (més d'una
interacció
possible)

2

2

2

2

2

Lógica de
Programació
(automatitzaci
ó d'algoritmes,
seqüenciació
de passos, etc.)

La programació
mostra una
pobra
comprensió del
funcionament
dels blocs. Hi ha

La programació
mostra una
comprensió a
nivell avançat del
funcionament dels
blocs. Està ben

3

3

2

2

2

El guió del
projecte no té
cap coherència
ni planificació.
No identifica
què caldrà
programar ni la
complexitat a
què s'enfrontarà

El guió del
projecte segueix
una idea més o
Planificació i
menys coherent
identificació /
però amb molts
delimitació de
errors de
problemes
planificació i
identificació de
problemes.
Identifica amb
No identifica els dificultats els
problemes a
errors fets a
Ús
resoldre a l'hora l'hora de
d'estratègies
de programar.
programar. No
de resolució de No considera
considera altres
problemes
més d'una
opcions de
computacional solució possible. programació. No
s
No es testeja,
testeja el
valida o depura projecte de
el projecte.
manera
autònoma.

Inclou certa
interacció amb
pocs errors
(clicar
personatges,
alguna tecla,
etc.)
La programació La programació
mostra una certa mostra bona
comprensió del
comprensió del
funcionament
funcionament
dels blocs. Hi ha dels blocs. Està
certa
organitzat i és

A 6* A 23 A 24 A 25 A 10 A 11 A 15 A 16
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A3

A7

A 19 A 17

A9

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4
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manca
d'organització i
lògica. Té
nombrosos
errors.

organització i
lògica. Té força
errors.

lògic per assolir
una fita. Té pocs
errors.

organitzat i és
lògic, sense errors.

Treball en
equip/Autono
mia i iniciativa

L'estudiant no
s'ha involucrat
en el procés de
disseny. No ha
utilitzat el
temps de
dedicació al
projecte
apropiadament.
No ha
col·laborat amb
el company/a.
Necessita
l'assistència i
ajuda constant
per resoldre els
problemes.

L'estudiant ha
intentat
involucrar-se en
el procés de
disseny. Usa el
temps de la
classe per a
treballar en el
projecte la major
part del temps,
però les
converses no són
enfocades al
treball. Ha
col·laborat poc
amb el
company/a. No
és massa
autònom per
resoldre els
problemes.

L'estudiant s'ha
involucrat en el
procés de
disseny. Usa el
temps de la
classe per a
treballar en el
projecte la major
part del temps.
Les converses no
són, en general
inoportunes sinó
enfocades al
treball. Ha
col·laborat amb
el company. És
força autònom/a
en resoldre els
problemes.

L'estudiant s'ha
involucrat en totes
les fases del
procés, participant
activament. Usa el
temps de la classe
per a treballar en
el projecte. Les
converses amb
companys no són
inoportunes sinó
enfocades al
treball. Ha
col·laborat
apropiadament
amb el company/a
i és totalment
autònom/a en la
resolució de
dificultats.

1

3

2

2

2

2

3

3

3

2

3

4

4

Funcionament

El programa fet
no està complet
i no funciona

El programa fet
no està complet i
funciona només
parcialment

El programa fet
no està complet
però funciona
força bé

El programa està
complet (compleix
amb el planejat) i
funciona
correctament

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

5,9

6,9

5,0

5,0

5,9

6,9

5,0

5,0

5,3

5,3

7,8

7,8

7,4

GLOBAL
* A 6 = Alumne 6
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2 de 2

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Planificació i
identificació /
delimitació de
problemes

El guió del
projecte no té
cap coherència ni
planificació. No
identifica què
caldrà
programar ni la
complexitat a
què s'enfrontarà

El guió del
projecte segueix
una idea més o
menys coherent
però amb molts
errors de
planificació i
identificació de
problemes.
Identifica amb
dificultats els
errors fets a
l'hora de
programar. No
considera altres
opcions de
programació. No
testeja el
projecte de
manera
autònoma.

El guió del
projecte és força
coherent.
Identifica els
aspectes més
complicats a
l'hora de
planificar la
programació

No identifica els
problemes a
Ús
resoldre a l'hora
d'estratègies
de programar.
de resolució
No considera
de problemes més d'una
computacional solució possible.
s
No es testeja,
valida o depura
el projecte.

Inclou certa
interacció
No permet cap
Interacció amb
(bandera verda)
tipus d'interacció
l'usuari
o amb amb
amb el programa
nombrosos
errors
Lógica de
Programació
(automatitzaci
ó d'algoritmes,
seqüenciació
de passos,
etc.)

La programació
mostra una
pobra
comprensió del
funcionament
dels blocs. Hi ha
manca
d'organització i

La programació
mostra una certa
comprensió del
funcionament
dels blocs. Hi ha
certa
organització i

A 18

A2

A 14

A 20

A 21

A8

A5

A4

A 22

A1

A 12

A 13

El guió del projecte
és coherent.
Identifica
perfectament
aquells aspectes de
programació més
complexes
desglossant-los i
simplificant-los.

4

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Identifica la
major part
d'errors de
programació.
Considera altres
vies de resolució,
però amb
dificultats.
Testeja i valida
puntualment.

Identifica els errors
de programació i
en ocasions
s'anticipa.
Considera
múltiples vies de
resolució davant
els problemes.
Testeja, valida i
depura
periòdicament.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

Inclou certa
interacció amb
pocs errors
(clicar
personatges,
alguna tecla,
etc.)

Inclou interacció
complexa amb
l'usuari (més d'una
interacció possible)

2

2

2

2

2

2

2

4

4

1

1

2

La programació
mostra bona
comprensió del
funcionament
dels blocs. Està
organitzat i és
lògic per assolir

La programació
mostra una
comprensió a nivell
avançat del
funcionament dels
blocs. Està ben
organitzat i és
lògic, sense errors.

4

3

3

4

4

3

3

4

4

2

2

2
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lògica. Té
nombrosos
errors.

lògica. Té força
errors.

una fita. Té pocs
errors.

Treball en
equip/Autono
mia i iniciativa

L'estudiant ha
intentat
involucrar-se en
L'estudiant no
el procés de
s'ha involucrat
disseny. Usa el
en el procés de
temps de la
disseny. No ha
classe per a
utilitzat el temps
treballar en el
de dedicació al
projecte la major
projecte
part del temps,
apropiadament.
però les
No ha col·laborat
converses no són
amb el
enfocades al
company/a.
treball. Ha
Necessita
col·laborat poc
l'assistència i
amb el
ajuda constant
company/a. No
per resoldre els
és massa
problemes.
autònom per
resoldre els
problemes.

L'estudiant s'ha
involucrat en el
procés de
disseny. Usa el
temps de la
classe per a
treballar en el
projecte la major
part del temps.
Les converses no
són, en general
inoportunes sinó
enfocades al
treball. Ha
col·laborat amb
el company. És
força autònom/a
en resoldre els
problemes.

L'estudiant s'ha
involucrat en totes
les fases del
procés, participant
activament. Usa el
temps de la classe
per a treballar en
el projecte. Les
converses amb
companys no són
inoportunes sinó
enfocades al
treball. Ha
col·laborat
apropiadament
amb el company/a
i és totalment
autònom/a en la
resolució de
dificultats.

3

2

2

2

4

2

2

4

2

2

3

3

Funcionament

El programa fet
El programa fet
no està complet i
no està complet i
funciona només
no funciona
parcialment

El programa fet
no està complet
però funciona
força bé

El programa està
complet (compleix
amb el planejat) i
funciona
correctament

4

3

3

4

4

3

3

3

3

1

1

3

9,0

6,6

6,6

8,3

9,3

6,9

6,9

9,3

8,3

4,4

4,9

5,5

GLOBAL
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ANNEX 3.
Recull de projectes Scratch
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NOM ESTUDI

Enllaç Estudi Scratch

PROJECTES FINALS 2n 18/19

https://scratch.mit.edu/studios/8058438/projects/

Nom usuari

Nom Projecte Scratch

Enllaç Projecte Scratch

Rogpau
Julaina
Joapau
Emfio
Ohdi
Ainaid
Niquim
Marjoan
Elnior
Jpmf19
Trimart
Pakerik
Pgon
Franciscolasinia

Lolito Pro
La Princesa i el gos
El gos astronauta
Voltes l’espai
Megalodon
Pantera i pingüí
Els tres gossos
Barça vs Madrid
Marquem gol!!
Falta Juventus golazo!!
Sense títol
Hacker Pro
El pingüí i el gat
Francisco

https://scratch.mit.edu/projects/301212101/
https://scratch.mit.edu/projects/301211871/
https://scratch.mit.edu/projects/301211828/
https://scratch.mit.edu/projects/301211644/
https://scratch.mit.edu/projects/301211948/
https://scratch.mit.edu/projects/301211993/
https://scratch.mit.edu/projects/301258968/
https://scratch.mit.edu/projects/301260744/
https://scratch.mit.edu/projects/301260632/
https://scratch.mit.edu/projects/301260838/
https://scratch.mit.edu/projects/301259569/
https://scratch.mit.edu/projects/301261645/
https://scratch.mit.edu/projects/301259178/
https://scratch.mit.edu/projects/304415251/
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ANNEX 4.
Fitxes-Guions del projecte de Scratch
(model i exemple)
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Noms:
Data:

EL NOSTRE PROJECTE D’SCRATCH
TÍTOL DEL PROJECTE:
Tipus de projecte (marca amb un cercle el que vulguis fer):
Història
Joc
Conte
Animació
Fes un petit resum explicant de què va el teu projecte:

Personatges
Quants personatges hi haurà?
Quins personatges seran?

Personatge 1. Què farà el personatge? Quines ordres li hauré de donar?

Personatge 2. Què farà el personatge? Quines ordres li hauré de donar?

Personatge 3. Què farà el personatge? Quines ordres li hauré de donar?

Altres

Fons de pantalla.
Quin fons hi posaràs? Serà una imatge fixa o anirà canviant?

Descripció del projecte
Si és un joc,
com s’hi podrà jugar? (Per exemple: amb les fletxes del teclat, el ratolí, etc.)

Si és una animació,
Com es farà perquè comenci a funcionar? (per exemple: clicant la bandera verda, clicant el
personatge 1, prement la tecla espai, etc.) Què farà l’animació?

Si és una història o un conte,
Hi ha haurà textos escrits? Seran personatges que xerraran entre ells? Parlaran tots a la vegada
o s’aniran alternant els diàlegs?

Si és un altre tipus de projecte,
Explica què passarà i si la persona que se’l miri podrà participar (amb les tecles, el ratolí, etc.) o
bé només haurà de mirar el que passa.

Adaptacions
Un cop fet i acabat el projecte, descriviu aquí quins canvis i modificacions hi ha hagut des de la
idea inicial que teníeu (la fitxa del projecte) i el resultat que heu obtingut al final.
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ANNEX 5.
Fitxes de preparació de les presentacions (model i
exemple)

73

Noms:
Data:

PREPAREM LA PRESENTACIÓ!
Per presentar el projecte haurem de seguir un guió. Els punts que haurem d’explicar són:
1. Presentar‐vos vosaltres i dir el Nom del projecte.

2. Explicar quins personatges té.

3. Resumir què fa el joc/animació/història.

4. Explicar què us ha costat més.

5. Explicar què us ha agradat més de fer‐lo.

6. Explicar què milloraríeu si el tornéssiu a fer.
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ANNEX 6.
Fitxes de Coavaluació (model i exemple)
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Nom:
Data:

AVALUEM ELS PROJECTES DELS COMPANYS/ES!
Avaluarem 3 items:
‐ Funcionalitat. El programa funciona bé i compleix allò que volien fer els seus autors.
‐ Estètica. És visualment agradable, maco i/o divertit.
‐ Presentació i explicació. Els autors han presentat el seu projecte davant de la classe.

M’encanta!
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació

M’agrada

No està
malament

No m’agrada

M’encanta!
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació
AUTORS DEL PROJECTE:
Funcionalitat
Estètica
Presentació i explicació

M’agrada

No està
malament

No m’agrada

