
 

Proposta de Seqüència Formativa per a Formació Inicial de Mestres 
en Pensament Computacional

Disseny i aplicació d’una activitat de Pensament 
Computacional sense endolls. Intervenció a la Fira de la 

Ciència. 
  

Objectiu de la seqüència formativa: 

Aquesta seqüència formativa té diversos objectius: 

 permetre que el els estudiants de mestre és familiaritzin amb alguns dels 
conceptes i estratègies que es posen en joc quan s’utilitza el pensament 
computacional, fent ús del llenguatge de programació Scratch.  

 capacitar-los per a transferir aquests conceptes i estratègies a situacions 
on no s’utilitzin eines digitals (“sense endolls”). 

 capacitar-los per a dissenyar activitats que promoguin el desenvolupament 
del pensament computacional en situacions “sense endolls”. 

 Promoure l’aplicació dels seus dissenys en una intervenció real a la fira de 
la ciència, on recullin evidències que donin pas a la reflexió i a la proposta 
de millores per a una guia didàctica final entorn l’activitat.  

 

Resum de la demanda per als futurs mestres:  

Aquesta seqüència formativa consta tres blocs diferenciats: en un primer bloc els 
mestres, després d’haver estat introduïts al concepte de pensament 
computacional i les eines adequades pel seu desenvolupament en les diferents 
etapes d’educació infantil i primària, han de desenvolupar un petit programa amb 
Scratch on es posin en joc diversos dels conceptes vistos.  

En un segon bloc els mestres han de dissenyar una activitat, sense endolls, 
s’utilitzin instruccions de programació similars a l’Scratch. Les instruccions i 
l’escenari serà fabricat per ells amb materials tangibles (cartolines i cartrons de 
diferents colors, paper d’embalar, roba, goma-eva, etc). 

En un tercer bloc els mestres implementen l’activitat en una intervenció real amb 
infants a la fira de la ciència, recullen evidències sobre el funcionament de 
l’activitat i la posada en joc del pensament computacional per part dels nens, 
reflexionen sobre aquesta i adapten l’activitat a una guia didàctica.  
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Resum de la seqüència didàctica en base als nivells de formació de professorat en pensament 
computacional proposats pel projecte PECOFIM 

 

 

 

Característiques bàsiques:  

 

- Requereix coneixement previ per part de l’alumnat en formació? No 

 

- Implica l’ús d’eines digitals? Si 

 

- És transformable en activitat d’aula per a alumnat de primària i/o infantil? 
Parcialment 



 

 

Seqüència formativa 
Exemple provat en el marc del projecte PECOFIM Nivell de formació en PC abordat 

1. Presentació:  
Introducció al pensament 
computacional 

 

 

1. Presentació:  Introducció al pensament computacional (50 min) 

El pensament computacional: marc teòric i referents històrics. 

Aplicació a les aules:  

 Les etapes inicials: programant amb el propi cos i amb les bee-bots. 
 Els llenguatges de programació i la robòtica educativa a l’educació 

primària. 

  

2. Introducció a una eina 
digital utilitzada per a 
l’ensenyament i 
aprenentatge del PC 

 

 

2. Presentació: Breu introducció al Scratch (30 min) 

Orígens del Scratch i per a què serveix.  

Característiques de la interfície Scratch (finestres, pantalles, registre, usuari, icones, 
etc.) 

Què vol dir programar per blocs? Tipus de blocs que ofereix Scratch i com 
“s’encaixen” entre ells. 
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3. Exploració de l’eina a 
través d’un repte. 

3. Activitat: Explorem Scratch (80 min) 

Per parelles es crea un petit programa d'Scratch en què: 

 Hi hagi (al menys) dos personatges en un escenari 

 En prémer la bandera verda (o la tecla espai) comenci el programa i 
passin les següents coses: 

o Hi hagi un diàleg entre els personatges (s’han de tenir en 
compte aspectes de sincronització). 

o En algun moment del programa els personatges es moguin 
o canviïn d’aspecte (no té perquè ser simultàniament), 
utilitzant bucles.  

o Hi aparegui  una condició    

 

 

 

4. Compartim el nostre 
repte i expliquem el 
funcionament del 
programa amb els nostres 
companys. 

 

4. Activitat: Compartim el nostre repte i expliquem el funcionament del 
programa amb els nostres companys (60 min) 

Diferents exemples de programes es mostren a tota la classe 

Es parla dels dubtes sobre com estan fetes les diferents parts 

Es parla conjuntament d’alternatives per resoldre parts concretes (diferents 
solucions a un mateix problema). 

S’utilitza l’editor d’Scratch per etiquetar diferents instruccions i el que fan.  
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5. Disseny inicial de la 
proposta per la fira de la 
ciència.  

 

5. Activitat: Disseny inicial de la proposta per la fira de la ciència (45 
minuts presentació a classe + 3 hores treball no presencial) 

Els mestres en formació s’organitzaran en grups de 4 persones. Cada grup 
haurà de dissenyar una activitat en què els nens apliquin el Pensament 
Computacional, per tant utilitzin la descomposició de problemes, la lògica, la 
seqüenciació i altres conceptes computacionals com bucles o condicionals.  

Per fer-ho s’inspiraran en el llenguatge de programació Scratch, però a la 
Fira de la Ciència no tindran ordinadors i per això fabricaran unes 
instruccions i símbols digitals en rètols físics. Per tant: 

 Les instruccions seran tocables (o tangibles) i els nens les podran 
moure i posar en ordre amb les mans.  

 Els personatges seran els propis nens. Per tant, quan els nens 
realitzin l’activitat alguns programaran (posant les instruccions en 
ordre) i els altres representaran el programa (l’executaran).  

 Els rols s’aniran canviant per tal de que tots els nens facin tant de 
programadors com de personatges.  

Les activitats que facin els nens muntant el programa amb les instruccions 
poden ser molt variades: 

 Poden haver-hi 2 personatges a l’escenari i tenir un diàleg (per tant 
cada personatge tindrà el seu programa i s'han de tenir en compte 
aspectes de sincronització). 

 Poden haver de recollir objectes seguint un itinerari (s’han de 
comptar bé els passos, els girs, es poden introduir reptes 
matemàtics –tipus: ara fes el doble de passos que en el tram 
anterior-) 

 Poden haver-hi accions del tipus “Quan un toca a l’altra aquest ha 
de fer alguna cosa” (saltar, ajupir-se, anar a la sortida, ...).  

 Es pot fer dibuixar formes concretes als personatges (Per exemple 
en paper gros d’embalar i que el personatge arrossegui un guix, 
etc...).  

 Es poden treballar coordenades fent servir una graella (dibuixada a 
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terra) per on s'aniran movent els personatges.  

En dissenyar l’activitat han de tenir en compte que: 

 Amb les instruccions que porten es puguin fer diferents 
combinacions de programes senzills ( a vegades fent-les servir 
totes, a vegades deixant-ne de banda, combinant-les de diferent 
manera). 

 A la fira es pot començar de manera que el grup d’estudiants de 
mestre munti un  programa i que els nens el representin. A partir 
d’aquí es poden fer diferents variacions: 

o Posar reptes als nens en què amb les instruccions 
construeixin un programa que faci una cosa concreta. Que 
el comprovin amb els nens que fan de personatge. 

o Demanar als nens que ells mateixos pensin un repte, en 
construeixin el programa i l’executin (el representin) 
comprovant si està tot en ordre. 

o Muntar-los un programa que no funcioni (instruccions amb 
ordre no correcte, o que n’hi falti alguna) i que trobin perquè 
no funciona i com ho arreglarien. Que ho comprovin.  

 

6. Obtenció i elaboració de 
materials.  

6. Activitat: Obtenció i elaboració de materials (3 hores treball no 
presencial) 

S’han d’obtenir els materials i elaborar els objectes i les imatges que es 
necessitaran pel dia de la intervenció: 

 Elaborar imatges de les instruccions i targes (a mà o digitalment per 
imprimir) que es faran servir per la programació  tangible. 

 Elaborar imatges mòbils o elements (que facin la funció d’obstacle, o 
per recollir/traslladar) en cas que sigui necessari.  

 En cas de que es necessitin, preparar altres elements: paper gran 
per a què els personatges dibuixin, guixos, etc.  
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7. Validació de les 
activitats. 

 

7. Activitat: Validació de les activitats (90 minuts a classe + 2 hores 
treball no presencial) 

Es validen les activitats a classe provant-les fent intercanvi entre els grups. 
S’ha de tenir en compte el funcionament del control temporal, factibilitat, 
materials.  

A partir d'aquí s'hauran de fer els ajustaments necessaris pel dia de la 
implementació i convertir el disseny inicial en una guia on es descrigui en 
detall la seqüència d'accions que es fa en l'activitat i es llisti el material 
(incloent les quantitats de cada peça), etc. 

 
 

8. Implementació de 
l’activitat i recollida 
d’evidències.  

8. Implementació de l’activitat en intervenció real i recollida 
d’evidències (en aquest cas Fira de la Ciència) (3 hores fira de la 
ciència) 

Implementació de l’activitat amb en aula o en intervenció. Mentre es realitzi 
l'activitat s’hauran de recollir les evidències de com està funcionant i els 
aprenentatges que s'estan realitzant amb els següents mètodes: 
  

 Enregistrament d'imatge 

 Enregistrament de vídeo 

 Complementació de la graella d'observació on hi consti.  

o Dades generals del grup 

o Diversos indicadors de com s'han sentit i què han après 

o Grau en què s'han treballat diferents indicadors del 
Pensament Computacional i les Competències Bàsiques. 
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9. Document final: 
proposta, evidències 
recollides, conclusions, 
guia didàctica final i 
presentació a classe.  

9. Activitat: Document final: proposta, evidències recollides, 
conclusions, guia didàctica final i presentació i discussió a classe.  

Es demana la realització d’un document final que ha de tenir dues parts: 

1. Descripció de la proposta inicial i procés seguit per a realitzar-la: 

o disseny inicial 

o material creat 

o descripció de la intervenció amb 4 equips el dia de la Fira de 
la Ciència. 

o evidències recollides durant la intervenció i anàlisi d'aquestes 

o reflexions i conclusions: què es reforça i què es canvia de 
cares a fer una guia didàctica.  

 

2. Guia didàctica final: a partir de l'anàlisi i les conclusions de la primera 
es realitza una guia didàctica que pugui servir per a què altres 
mestres realitzin aquesta activitat.  

Per grups es presenta a classe el treball de desenvolupament de 
l'activitat de Pensament Computacional per la fira de la ciència, per 
fer-ne una reflexió i valoració global entre tots.  
 
Durant la presentació es reflexiona sobre.  

 Quin era el repte/objectiu/joc al que s'enfrontaven els nens 
 Quins elements curriculars es treballaven i quins elements de 

Pensament Computacional.  
 Com va anar el desenvolupament de l'activitat abans (fase de 

disseny) i durant la implementació: 
o Dificultats sorgides i com es van superar 
o Aprenentatges percebuts en els nens.  
o Aprenentatges propis (estudiants de Mestres), 

comentaris i reflexions.  

 

 

 

 

 


