
 

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

Microteaching 
  

Objectiu de la seqüència formativa: 

L’objectiu d’aquesta seqüència formativa és doble: d’una banda, permetre que el 
professorat en formació és familiaritzi amb una eina concreta que requereix la 
posada en joc del pensament computacional (en aquest cas, l’Scratch) i, de 
l’altra, capacitar als futurs i a les futures mestres per a dissenyar activitats que 
promoguin el desenvolupament del pensament computacional del seu alumnat.  

 

Resum de la demanda per als futurs mestres:  

Aquesta seqüència formativa consta bàsicament de dos blocs diferenciats: un 
primer bloc en el que es promou l’exploració per part dels i de les mestres en 
formació d’una eina concreta per al pensament computacional, plantejant-los un 
petit repte a realitzar (expressió d’un model científic amb Scratch) i un segon bloc 
en què es demana als futurs mestres que dissenyin una intervenció d’aula curta 
per a ser implementada a mode de simulació amb la resta de companys i 
companyes, que adoptaran el rol d’alumnat de primària.  

 

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 
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Resum de la seqüència didàctica en base als nivells de formació de professorat en pensament 
computacional proposats pel projecte PECOFIM 

 

 



 

 

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

1. Presentació:  Reflexió 
sobre el paper del 
Pensament Computacional 
a l’aula de ciències i/o de 
matemàtiques 

1. Presentació: Reflexió inicial sobre la modelització amb suport 
computacional (40 min) 

En aquesta primera sessió s’aborden  temes rellevants des del punt de vista del 
pensament Computacional:  
 
- Models i modelització. Què en sabem?  
- Un model com una manera e representar i “mirar” els fets del món a través d’idees, 

com unes regles del joc que permeten explicar i predir.  
- Els models de la ciència, els models de la ciència escolar i els models dels infants.  
- La construcció de models a través de la modelització (expressar, usar, avaluar i 

revisar models).  
- Expressió de models a l’escola a través de diferents llenguatges.  
- El suport computacional per expressar i construir models. Analogia entre la ciència 

i l’escola 
  

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

2. Presentació: Breu introducció al Scratch (20 min) 

En la segona sessió s’introdueix una eina per treballar el pensament computacional, 
l’Scratch:  
 
- Origens del Scratch i per a què serveix.  
- Implantació del Scratch a Catalunya: oportunitat com a eina de modelització.  
- 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 de petits reptes 

3. Activitat: Explorem Scratch pas a pas a través de 4 petits reptes (60 
min) 

En la tercera sessió, i buscant treballar el nivell de mestre usuari, es plantegen 4 
reptes als estudiants a ser resolts mitjançant Scratch:  

Repte 1: Moviment controlat pel teclat: Fem un petit programa on el gatet Scratch 
pugui desplaçar-se al llarg de la pantalla controlant el seu moviment des del teclat.  

Repte 2: Afegim un canvi d’aspecte: A partir del programa que hem fet, canviem 
l’aspecte del gatet de manera que simuli que camina per la pantalla.  

Repte 3: Afegim una interacció amb un altre personatge: Fem que el gatet, quan 
s’acosta a un altre personatge, es saludin i estableixin una petita conversa.  

Repte 4: Afegim una recompensa: Fem que el gatet, quan es desplaça per la pantalla, 
vagi recollint recompenses que li facin pujar la puntuació, i que quan el programa es 
reinici, la puntuació torni a ser zero. 

 

4. Ús de l’eina per a 
resoldre un repte concret 

4. Activitat: Expressem un petit model científic amb Scratch (60 min) 

Seguint amb el coneixement de l’Scratch, es demana als estudiants que s’expressi 
algun model científic mitjançant Scratch:  

 

-Triem algun fenomen sobre el que podem construir un model explicatiu  

- Pensem quins són els objectes que volem que apareguin en la nostra representació 
del model  

- Pensem quines són les variables que intervenen en el model, i les condicions que 
relacionen les variables   

- Expressem aquestes relacions a través de Scratch, i provem la petita animació o 
simulació que hem creat 
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5. Posada en comú de l’ús 
de l’eina 

5. Activitat: Compartim i refinem el petit model científic fet amb Scratch 
(60 min) 

Presentem els models científics elaborats amb Scratch a la resta de grups 

Proposem canvis/millores a la resta de grups 

Introduïm els canvis/millores proposats al nostre model per part de la resta de grups 

 

6. Disseny d’una sessió de 
“Microteaching” 

6. Disseny del “Microteaching” Dissenyem el joc de la pala i la pilota amb 
Scratch (no presencial) 

 

Un dels grups de la classe dissenya una intervenció d’aula basada en el disseny del 
joc de la pala i la pilota. 
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7. Implementació del 
“Microteaching” amb la 
resta de grup 

7. Activitat: “Microteaching” amb Scratch: Dissenyem el joc de la pala i la 
pilota (60 min) 

El grup que ha dissenyat la sessió de Microteaching l’implementa a l’aula amb la resta 
de grups: 

- En primer lloc, definirem els elements bàsics del joc, és a dir, els objectes i la 
manera com interactuem amb ells.  

- En segon lloc definirem les condicions i interaccions entre objectes defineixen la 
mecànica del joc: com es guanya, com es perd, etc.  

- Finalment, mirarem quins errors ens dona i proposarem millores (debugging), i 
també elements extres per fer el joc més interessant 

 

 

8. Tancament: identificació 
dels aspectes clau sobre 
formació en Pensament 
Computacional treballats al 
llarg de la seqüència de 
formació 

8. Presentació: 10 idees clau per treballar amb llenguatges de 
programació a l’escola (60 min) 

Ens referim al “pensament computacional” com la manera de pensar necessària per 
comunicar-nos amb sistemes computacionals: robots, programes, etc.  

Alhora, és també una manera de pensar en contextos “unplugged” molt útil per 
expressar ordres, monitoritzar processos, etc.  

Pensament computacional implica descomposar problemes complexos en elements 
més petits.  

Pensament computacional implica operar amb entitats abstractes: variables, relacions 
entre variables, propietats, operadors matemàtics, etc.   

Pensament computacional implica fer servir algoritmes que ajudin a automatitzar 
processos.  

Pensament computacional implica ordenar els passos: seqüenciar, paralꞏlelitzar, 
coordinar, repetir, etc.  

Pensament computacional implica modularitzar, és a dir, fer servir mòduls ja fets per 
incloure’ls en solucions més grans.  

Pensament computacional implica refinar i depurar les solucions al problema que vols 
resoldre.  
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Pensament computacional implica assumir que existeixen diferents maneres de 
resoldre un problema.  

 Fer servir el pensament computacional inclou formes de fer que poden treballar-se 
des de diverses àrees i que poden ser molt útils per a les mateixes. 

 


