
 

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

 
Formació en Robots Educatius (“Bee-bot”) 

  

Objectiu de la seqüència formativa: 

 
Presentar recursos per a què els futurs mestres coneguin com treballar els coneixements 
matemàtics dels 3 als 6 anys a partir de robots programables.  
 
Reflexionar al voltant de l’ús d’aquests recursos a l’aula. 
 

Resum de la demanda per als futurs mestres:  

No es fa cap demanda concreta als futurs mestres: es presenten els recursos i es reflexiona de 
manera espontània sobre el seu ús.   

 
 

 

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? No 

 

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



 

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

1. Com treballar els 
coneixements matemàtics 
dels 3 als 6 anys? 

 
Es presenta un diagrama piramidal (Alsina, 2010) en el qual es mostren 
diferents contextos possibles per ensenyar matemàtiques a l’Educació Infantil, 
de més a menys concrets: situacions de vida quotidiana, materials 
manipulables, jocs, recursos populars, recursos tecnològics i recursos gràfics.  
Es reflexiona al voltant de la posició dels recursos dins del diagrama, i 
s’analitzen els avantatges, les dificultats del seu ús, etc.    

 

2. El pensament algebraic 
dels 3 als 6 anys. 

 
En el marc dels recursos tecnològics, es presenten els robots programables 
(Bee-bots) per treballar els patrons de repetició: s’explica breument en què 
consisteix el recurs, es mostra un vídeo i algunes experiències implementades 
en aula. 
Vídeo: https://vimeo.com/185453883 
 
Experiència publicada a: Alsina, A.; Acosta, Y. (2018). Iniciación al álgebra en 
Educación Infantil a través del pensamiento computacional. Una experiencia 
sobre patrones con robots educativos programables. Unión, Revista 
Iberoamericana de Educación Matemática, 52, 218-235. 

 

3. La numeració i el càlcul 
dels 3 als 6 anys 

 
En el marc dels recursos tecnològics, es presenten els robots programables 
(Bee-bots) per treballar sèries numèriques i operacions bàsiques de suma i 
resta: es presenten algunes experiències implementades en aula. 
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4. La geometria dels 3 als 6 
anys  

 
En el marc dels recursos tecnològics, es presenten els robots programables 
(Bee-bots) per treballar continguts referents a la posició en l’espai (posició 
relativa, sentit de la direcció, distància) i els canvis de posició (recorreguts): es 
presenten algunes experiències implementades en aula. 
 

 
 

 
 

 

 


