
 

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

Iniciació a l’Scratch 
  

Objectiu de la seqüència formativa: 

L’objectiu d’aquesta seqüència formativa és el d’oferir un primer contacte amb el 
llenguatge de programació Scratch als futurs i a les futures mestres. L’activitat es 
centra en dos grans blocs. El primer bloc es concentra en una sessió de treball 
de 3 hores on l’alumnat descobreix l’entorn d’aquesta eina i les seves principals 
funcionalitats per poder treballar conceptes bàsics del pensament computacional. 
En el segon bloc, de forma individual, els estudiants desenvolupen un projecte 
que respongui a uns condicionants donats pel professorat. Aquest bloc es tanca 
amb una avaluació entre iguals i una proposta de millora dels projectes inicials. 

Resum de la demanda per als futurs mestres:  

La seqüència formativa que es presenta aquí correspon a una assignatura 
optativa del Grau en Mestre/a i s’estructura en un seguit d’accions que comencen 
per una descoberta de l’entorn Scratch com a usuaris, passa per una etapa de 
reflexió per estructurar la resolució del repte proposat i acaba en una etapa de 
disseny on han de resoldre el repte. Finalment, es demana una reflexió sobre la 
feina dels companys i companyes que desemboca en una fase de redisseny. 

 

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? 
Si 



 

 

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

1.- Descoberta de l’entorn 
Scratch 

 
1.- Descoberta de l’entorn Scratch (30 min) 

Es presenta l’entorn Scratch a través del seu lloc web. Es posa especial 
interès en aspectes com: 

 el perfil d’usuari 
 la interfície de l’aplicació 
 la força de compartir 
 la possibilitat de veure com està fet un projecte que ens agrada 
 l’entorn de treball: les diferents àrees 
 els blocs com a base de la programació en Scratch 
 l’estructura dels blocs 

 

 

2.- Descoberta de les 
funcionalitats bàsiques i 
del llenguatge de 
programació 

2.- Descoberta de les funcionalitats bàsiques i del llenguatge de 
programació (2 h i 30 min) 

Un cop que els estudiants s’han familiaritzat amb l’entorn de treball i han entès 
el funcionament bàsic de l’ús de blocs, es plantegen petits reptes que els 
estudiants han de resoldre. Els reptes van augmentant la dificultat de forma 
progressiva i van demanant que s’apliquin els conceptes bàsics del 
pensament computacional en Scratch: seqüències, esdeveniments, operadors, 
dades, iteracions, condicionals, operadors i paralꞏlelisme. És important que els 
estudiants trobin la solució al repte abans d’entendre que estan utilitzant algun 
d’aquests conceptes. És després, que es fa el procés reflexiu.  

En aquesta etapa és important que els alumnes comparteixin els resultats que 
van obtenint i que colꞏlaborin per trobar solucions als reptes plantejats. 
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3.- Disseny i elaboració 
d’un projecte a partir 
d’unes instruccions 
concretes 

3.- Disseny i elaboració d’un projecte a partir d’unes instruccions 
concretes  

Es planteja un repte obert perquè els alumnes el solucionin. Se’ls demana 
que creïn una aplicació interactiva que pugui ser utilitzada a l’aula que 
contingui, com a mínim, 1 personatge amb 2 vestits, 1 escenari personalitzat, 
1 iteració, 1 condicional, 1 variable i 1 so personalitzat. A partir d’aquestes 
instruccions, els alumnes han de seguir un procés creatiu per resoldre el 
repte. Caldrà que apliquin, un cop més, el pensament computacional tot 
esmicolant el gran repte en reptes més petits i mirant de buscar patrons a les 
solucions parcials que han anat trobant. 

 

 

4.- Avaluació entre iguals 
dels projectes dissenyats 

4.- Avaluació entre iguals dels projectes dissenyats 

El següent pas acaba de donar força a tota l’activitat perquè són els mateixos 
alumnes els que fan l’avaluació de la feina de 3 dels seus companys i 
companyes. Això es fa a través d’una activitat del tipus Taller de Moodle. 
D’aquesta manera, poden veure com han resolt el mateix repte tres dels seus 
companys i companyes i reforcen la idea que tot repte pot tenir més d’una 
solució. A més, els demana un procés de reflexió pel fet d’haver de valorar 
els companys i companyes a partir d’una rúbrica. 
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5.- Redisseny dels 
projectes a partir de les 
aportacions dels 
companys i companyes 

5.- Redisseny dels projectes a partir de les aportacions dels 
companys i companyes 

Per acabar tot el procés, els alumnes tenen la possibilitat de redissenyar els 
seus projectes a partir de les valoracions que han rebut en el procés 
d’avaluació. Això els demana un nou procés de reflexió i de disseny. 

 

 

 


