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09h00 Inauguració
• Web Jornada Programa 14: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec-nova/vi_programa_2014 
• Dep. Ensenyament

◦ “no potser que alumnes de 12-14 anys ja pensin que no tenen res a fer en l'àmbit de la 
tecnologia i les matemàtiques”

◦ “competències no només de l'àrea digital, sinó també de matemàtiques i tecnologia”
◦ volem potenciar l'Arduino

09h20 Pensament Computacional a l'educació. Reflexions des 
del pensament crític
• Adriana Ornellas: Professora UOC

◦ grup http://inventa.uoc.edu
◦ 1994 TFG Logo a l'ensenyament

• 1984 Pla experimental d'introducció de LOGO a les escoles de Catalunya
◦ enfocament “construccionista” que permetia el llenguatge Logo (abans s'havia treballat 

amb Basic i Pascal).
◦ Es va abandonar per “haver-se tornat vell i aborrit”

• 2006 Concepte “Pensament computacional” (a partir article J.M.Wing)
• 2013 L'hora del codi (Hour of codi)

◦ campanya iniciada per 2 empresaris bessons del Silicon Valley
◦ Hadi Partovi: “si vols guanyar molts diners o canviar el món, aprendre programació 

informàtica és una habilitat increïblement poderosa per aprendre”
• Scratch

◦ vs Logo: fa que aprenentatge sigui més significatiu gràcies a les xarxes socials, ja que 
“l'aprenent pot compartir el producte final del que ha aprés”

• Raons programació http://www.kodable.com/infographic.html
◦ 1. Apoderament
◦ 2. Llenguatge d'aprenentatge
◦ 3. Beneficis d'introducció primerenca
◦ 4. Pas de consumidor de tecnologia a productors
◦ 5. Necessitem més programadors

▪ darrera dècada, minva vocació tecnològica
• EEUU -60% i -80% matriculacions a Computer Sciences
• 2001-2008: Catalunya -48%

▪ especialment en noies
• caiguda de 2002 = 20% a 2008 = 10%

• 1a Reflexió: El que hem de fer és introduir programació als estudis bàsics?
◦ Problemàtiques

▪ percepció errònia del professional de les TIC (per part de TV, sèries...)
▪ explosió de la bombolla .com
▪ falta de formació homogènia de professors d'ESO (sovint s'ensenya ofimàtica enlloc 

d'informàtica)

Jordi Campos Miralles 2 / 9

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec-nova/vi_programa_2014
http://www.kodable.com/infographic.html
http://inventa.uoc.edu/


Apunts sobre Jornades de l'Ensenyament de Programació 2014 

▪ pas de Llicenciatura (40% de dones) a Enginyeria (18% de dones)
◦ Freire: “no hem de reduir l'aprenentatge a una comprensió tecnològica de la realitat”

• 2a Reflexió: Tecnologia disruptiva o normalitzada?
◦ vídeo Evolució de la tecnologia a les aules ( http://smarttech.com )
◦ es reflecteix que han canviat molt poc els models educatius (canvi tecnologies, però no 

disposició de les aules; rols professor/estudiants...)
◦ Sempre que s'ha introduït una nova tecnologia a les aules es produeix el següent cicle

▪ 1. Sorgeix nova tecnologia
▪ 2.
▪ 3. Limitada adopció per part dels professors de la nova tecnologia; causes falta 

mitjants, resistència professorat...
◦ Papert'1995

▪ poca efectivitat de la tecnologia a la intel·ligència innata de les tecnologies 
(l'organisme escola es defensa davant els canvis que podrien propiciar les 
tecnologies): fragmentat, descontextualitzant...

▪ “el que havia començat com a instrument subversiu pel canvi, acaba neutralitzat pel 
sistema”

▪ Quan anem normalitzant les tecnologies, també es va neutralitzant
◦ Navarra: ha inclòs projectes de programació d'ordinadors a Matemàtiques (4t i 5è de 

Primària).
▪ Usar programació per aprendre conceptes matemàtics o altres enlloc de crear una 

nova assignatura.
◦ Qui forma els formadors? Quina perspectiva té?
◦ Reflexió programació a l'educació:

▪ exemple dels pintors de Chiang Mai, que en realitat són elefants. Els elefants pinten, 
perquè tenen un ensinistrador al costat que els va donant indicacions a través de 
moviments a l'orella.

▪ Volem estudiants que facin coses sorprenents sense reflexió ni creativitat.
• 3a Reflexió: el pensament computacional va més enllà d'aprendre a programar

◦ No reduir-se a només programar ordinadors (ja que això només és pensament algorítmic)
▪ implica més, transcendeix la informàtica i les TIC

◦ Definició de la Societat internacional de la Tecnologia a l'Educació (ISTE) i de 
l'Associació de Professors d'Informàtica (CSTA). Competències:
▪ formulació de problemes
▪ organització i lògica
▪ representar la informació
▪ automatitzar solucions
▪ generalitzar i transferir la solució a problemes

◦ Computer Science Unplugged
▪ treballar conceptes de pensament computacional sense ordinadors

◦ Habilitats del “pensament computacional”
▪ lògic
▪ algorítmic
▪ abstracte
▪ analític
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▪ crític
▪ divergent
▪ sistèmic

◦ Richard Ridley: “actualment estem preparant estudiants per a treballs que encara no 
existeixen, usant tecnologies que encara no s'han creat i resoldre problemes que encara 
no em identificat”

10h10 mSchools
• Roser Cussó (Dep. Ensenyament / TAC)
• Programa mSchools: ús de tecnologia mòbil a les aules
• Iniciatives

◦ “Mobile Learning Awards”: vídeos fets amb mòbils a les aules.
◦ “Visites al Mobile World Centre”: visites escolars a seu Portal de l'Àngel per veure 

potencialitats dels mòbils (amb activitats com gimcanes...).
◦ “Ús responsable de les tecnologies mòbils”: a xtec.cat Internet Segura.
◦ “Mobile History Map”: georeferenciar el patrimoni.
◦ “Mobilitzem la informàtica”: proposta didàctica per a Assignatura Informàtica de 4t 

ESO
▪ 105 lectives; 3h setmanals
▪ Disseny i desenvolupament d'una App
▪ alumnat s'organitza en forma d'empresa
▪ es poden demanar assessorament d'experts
▪ estudi sobre com comercialitzar l'App (temari d'emprenedoria)
▪ Curs Moodle sencer (descarregable des d'Alexandria)
▪ Curs de formació per a professors ( format MOOC )
▪ previst ampliar a Primària, FP i Batxillerat.

10h30 Per què els joves no volen estudiar STEM?
• Sergio Marco (Everis)
• http://vocacionsCTM.everis.cat 
• Han fet un estudi enquestant a 5000 alumnes de Catalunya (3r/4t ESO i BAT)
• Per què estudiar?:

◦ 92% per trobar feina (més que no pas per creixement personal)
• Influència per decidir?

◦ 1. Pares
◦ 2. Internet
◦ 3. Tutors
◦ 4. Germans TV
◦ 5. Amics
◦ diuen que voldrien més informació, parlar amb estudiants universitaris

• Imatge carreres?
◦ carreres STEM: molt atractives PERÒ molt difícils.

• Quan es pren la decisió?
◦ Sembla que la decisió es pren abans de 3r ESO
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• Entorn i genere?
◦ Nois 40%, noies 26%
◦ Nivell sociocultural alt 44%, baix 24%

▪ existeix una “brecha social”
• Motivació?

◦ 1. Vocació CièntTec:95% HumSoci:90%
◦ 2. Utilitat CièntTec:87% HumSoci:85%
◦ 3. Facilitat d'estudies CièntTec:16% HumSoci:27%
◦ Noies amb bons expedients “no es veuen capaces” de fer estudis STEM.

10h48 Robòtica educativa a Europa
• Jordi Domènech Casal (ambaixador de Scientix)
• European Schoolnet: xarxa dels ministeris d'educació
• http://scientix.eu Coordinació projectes STEM europeus

◦ valuós donar-se d'alta
◦ Digest: properament hi haurà un monogràfic de programació
◦ Hi ha un blog a nivell espanyol.
◦ Es poden pujar projectes amb fons públics (ex. pagats per un ajuntament).

• Llistat de projectes (amb tots els materials)
◦ Ingenious (conté un apartat d'Scratch)
◦ pSkills (formació professorat)
◦ CMinds
◦ Roberta (robòtica)
◦ iTEC

• Future Classrooms
◦ aula per racons

• Trobades Bi-anuals, proper 24-26 Octubre 2014.
◦ 550 beques (allotjament, viatge...)

11h00 S4A
• http://s4a.cat 
• Google Groups ~150pax a nivell mundial
• Blog
• Snap4Arduino:

◦ Snap: reimplementació d'Scratch en HTML5 (Win i Lin, pendent Mac) 
http://snap.berkeley.edu 

◦ ja es suporten totes les plaques d'Arduino
• Presentació d'un Kit

12h00 Extraescolar FLL
• Extraescolar:

◦ Idea: que alumnes descobreixin la robòtica pel seu compte.
◦ 2n ESO, 4h setmanals, 2 equips, Gratuït (finançat AMPA / Sponsors)
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◦ Els alumnes han de fer una activitat a l'hora del pati per a poder-se apuntar.
• 1r ESO

◦ Scratch: 1 trimestre de tecnologia, 10h al tercer trimestre. 
◦ Estructura d'un programa; Iteracions; Condicionals; Resposta a events.

• 2n ESO
◦ S4A, Lego: Optativa “Robòtica i programació”, 2h setmanals.
◦ Sensors / actuadors

• 3r ESO
◦ Picaxe: “Introducció al control automàtic”, 10h al tercer trimestre10h
◦ Control programat, LEDs, Motors , connexió elèctrica

• 4t ESO
◦ Arduino / Fritzing: Tecnologia (optativa), 3h setmanals
◦ Taller de Robòtica Submarina (UdG), Electrònica Analògica / Digital, Elaboració de 

PCB's amb Fritzing, Sensors.
◦ Dissenyen plaques amb Fritzing, usen insoladora al mateix institut...

• Batxillerat:
◦ “Taller de robots de rescat” ( http://udigital.udg.edu )

12h20 Ús robot LEGO NXT
• Álex Luque alex.luque@fje.edu (Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kotska)
• ESO: 2h Tecno + 1h Robòtica (grups de 15 alumnes)
• 1r ESO: Tecnologi ai procés tecnològic + Eines i material de tecnologia
• 2n ESO: Ordinador com a mitjà d'informació i comunicació
• 3r ESO: Màquines, mecanismes i estructures + Projectes Tecnològics + Communicacions
• Competències:

◦ social
◦ tractament informació
◦ matemàtica
◦ communicativa
◦ aprendre a aprendre

• Grups de 3 persones
• 5 robots per curs:

◦ 1 únic robot per al “Grup 1” de cada línia de 1r d'ESO...
• Activitats: 

◦ 1. Creació de grups i material de cada grup
◦ 2. Introducció a la robòtica

▪ Classe magistral / Treball individual
▪ cronologia pelis
▪ primer contacte amb peces LEGO bàsic (activitat de fer un ànec amb 7 peces...)

◦ 3. Muntatge del Robot
▪ Treball cooperatiu
▪ el grup 1 de 1r ESO B pot continuar el muntatge que ha iniciat el 1r ESO A, i fins i 

tot encara hi havia per a que el 1r ESO C l'acabés.
◦ 4. Introducció al programari i desafiaments
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▪ Treball cooperatiu / Treball entre iguals
▪ Professor ha fet manual molt bàsic

◦ 5 Desafiament: motors
◦ 6 Desafiament: bucles
◦ 7 Desafiament: sensors
◦ 8 Desafiament: condicionals
◦ 3 sessions: competició Cursa en circuit (~seguidor de línies)
◦ 3 sessions: competició Rítmica Lego (el robot ha de ballar al ritme de la cançó d'un 

mòbil; van guanyar tot de grups de noies)
• Treball amb “Dossier” (portafolis)

12h45 Adding Coding to Curriculum (KSEN alumnes amb 
necessitats educatives)
• Daniel López / Martha Ivón Cárdenas
• Necessitats Educatives: Aperger, Dislèxia, TDH.
• Projecte IARO
• “Action Learning involves working on real problems, focusing on learning and actually 

implementing soluctions. Is its a form of learging by doing”
• Computational Thinking ; The Hour of Code
• Pensament algorítmic (seqüències) vs. Pensament heurístic (salts)
• Activitat amb una part en anglès
• Model IPIP: idea d'usar eines visuals per alumnes que funcionen “de forma diferent”

◦ Primària: www.Code.org 
◦ Primària: Scratch
◦ ESO/BAT: App Inventor
◦ ESO/BAT: Arduino i EV3

• Code.org
◦ alumne programa amb llenguatge visual (tipus Scratch) i veu en tot moment l'equivalent 

en JS.
◦ Tots els reptes són en un format lúdic tipus petits jocs.

• App Inventor
◦ 1. Diuixar amb el dit
◦ 2. Joc de bitlles
◦ 3. ???

• EV3
◦ 1. Muntatge i control direccional
◦ 2. Detecció d'objectes i classificació per colors
◦ 3. Control per Bluetooth

• Altra xerrada on també han parlat d'alumnes d'USEE
◦ eulalia.muntada@iesrocagrossa.cat
◦ conxi.penya@iesrocagrossa.cat 

13h00 Computació Física
• Entorn: Objectes físics  +  Connexions = Robòtica i Domòtica
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• Premisses educatives: error, deducció, reactivitat, autonomia, col·laboració, còpia, diversió.
• Resta de la presentació feta pels alumnes
• 3r ESO Optativa de Robòtica

◦ Programar Lego NXT amb Scratch.
◦ Segui-línia, Sumo, Control per bluetooth.
◦ Alumne: “un robot pensàvem que era un terminator”

• 4t ESO Optativa de Tecnologia 
◦ Domòtica en una maqueta
◦ ex. il·luminació en funció de la llum ambient, regador automàtic...
◦ Alumne: “el més important és que quan les coses no funcionen, al final acaben 

funcionant”
• BAT

◦ S4A
◦ Alumne: “al principio nos hacía respeto, pero ahora controlamos más Arduino”
◦ Alumne: “lo mejor es que somos nosotros los que programamos nuestro robot sin mirar 

otros parecidos”
◦ Alumne: “vamos a hacer nuestra impresora 3D”
◦ Alumne: “ahora nuestro problema es 'economic'”

13h20 Sphero a l'aula inclusiva
• Xavier Mas, Village School, Londres
• Sphero:

◦ bola robòtica, molt resistent i impermeable
◦ bluetooh
◦ iOS / Android
◦ programació per Macros (MacroLab) i Codi.
◦ Càrrega per inducció
◦ Accions: canvis color, moviment omnidireccional, altaveu.
◦ Sensors: 

• Alumnes NEES: activitats per...
◦ estimular les moviments: bola segueix moviment de la ma (en la que té un rellotge 

Android)
◦ treballar colors: barrejar RGB i veure colors resultants.
◦ treballar vocabulari de posicions
◦ treballar figures geomètriques (tipus Logo)
◦ treballar conceptes matemàtics (quina bola triga més a fer el seu recorregut)
◦ programació (MacroLab, visual, fins a variables)

• Comunitat: connexió amb Scratch, amb Etoys...

13h45 Creació de videojocs
• Pau Córdoba (Escola Pia, Granollers)
• http://crearjocs.blogspot.com.es 
• 5è i 6è de Primària
• volem que els alumnes no siguin usuaris passius dels jocs.
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• Video-tutorials sobre 11 jocs, només expliquen com començar a fer el joc.
• Apartat: “Què més puc fer?” 

◦ normalment ells no s'ho miren perquè tenen les seves pròpies idees.
• Treball individual (cadascú fa el seu propi joc)
• Etapes

◦ 1a mirar exemples
◦ 2a escriure quin jocs volen fer i quines personalitzacions faran 
◦ 3a fer el joc
◦ 4a penjar-lo a Scratch v.2

• Comencen Scratch a 3r i 4t Primària
• Consells:

◦ concentrar-se en implantar-ho en 1 curs de Cicle Mitjà.
◦ Començar amb les Scratch Cards.
◦ “no és complicat, de fet és súper agraït”

14h15 Scratch i NXT amb Enchanting
• Xabier Pérez (Betània-Patmos) mailto:xperez@betania-patmos.org 
• Enchanting: http://enchanting.robotclub.ab.ca 

◦ programari lliure, firmware LeJOS
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