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Moderador
Notas de la presentación
A l’escola ja es fan servir eines informàtiques.



 



A l’escola es fa servir la informàtica 
com a eina per treballar les 

matèries. 
 



Programació a l’escola 
 

 
 

1980 
Construccionisme – LOGO 

 

• Teoria de l’aprenentatge de Seymour Papert. 
• Per aprendre, el coneixement ha de ser construït pel propi subjecte. 
• Les activitats de construcció d’artefactes (un castell de sorra o un 

programa d’ordinador) són facilitadores de l’aprenentatge. 

Moderador
Notas de la presentación
Però, curiosament, la informàtica va arribar a les aules justament amb la programació; amb el Logo



Programació a l’escola 
 

1984 Pla experimental d’introducció de la informàtica a l’EGB a 
través del LOGO.  

Font: http://ticotac.blogspot.com.es 

http://ticotac.blogspot.com.es/


Programació a l’escola 
 

 
 

2010 
Pensament computacional – Scratch  

• Concepte creat per Jeannette Wing (2006). 
• Resoldre problemes fent us dels conceptes fonamentals de la 

informàtica. 
• Una manera diferent de pensar i enfrontar-se a qualsevol problema. 



Programació a l’escola 
 

2014 Taller d’Scratch.  

Moderador
Notas de la presentación
Però tampoc ha canviat molt la cosa. Continuem tenint unes aules d’informàtica separades de l’aula… Tot i així les eines sí han canviat.





5 raons per ensenyar als nens a programar 
 

 
 Aprendre a programar ofereix als nens i nenes 

eines “guais” d’expressar-se 
 
 

• Poden fer servir robots,  
• fer servir ordinadors per resoldre problemes complicats,  
• poden donar interactivitat a la seva creativitat. 

 
Possiblement, l’habilitat de comunicar-se amb màquines i ordinadors, 
sigui el més proper a tenir superpoders que pugui ser ensenyat.  
 





5 raons per ensenyar als nens a programar 
 

 
 És tan fàcil com aprendre un idioma 

 
 
Pels adults no és tan fàcil aprendre un nou idioma, però els nens i nenes 
sí que ho és. I es pot aprendre jugant! 
 
Jugant aprenen què és una condició, un bucle, una funció.  

 
 





5 raons per ensenyar als nens a programar 
 

 
 Diversificar l’aprenentatge beneficia als infants 

 
 

“Aprendre a escriure programes estructura la teva ment i t’ajuda a 
pensar millor. Desenvolupa la manera en que es perceben les coses i és 

beneficiós en tots els camps.” - Bill Gates. 
 

 
A Estònia tots els nens aprenen a programar. El seu govern és un dels 
que més gestions permet fer a través de la xarxa. 
 

 
 





5 raons per ensenyar als nens a programar 
 

 
 Manegaran amb soltesa les noves tecnologies 

 
 
Vivim envoltats per la tecnologia. Podem conviure amb ella pensant que 
és “màgia”, o manegar-la sabent, què és, com funciona, entenent-la.  

 
 

 
 





A l’escola es fa servir la informàtica 
com a eina per treballar les 

matèries. 
 
 

És fàcil aprendre a programar. 
 



A l’escola es fa servir la informàtica 
com a eina per treballar les 

matèries. 
 
 

És fàcil aprendre a programar. 
 
 

Aprendre a programar ajuda a 
desenvolupar estratègies de 

resolució de problemes. 
 



T’agradaria saber fer un programa informàtic? 



T’agradaria saber fer un joc per ordinador o mòbil? 



A l’escola es fa servir la informàtica 
com a eina per treballar les 

matèries. 
 
 

És fàcil aprendre a programar. 
 
 

Aprendre a programar ajuda a 
desenvolupar estratègies de 

resolució de problemes. 
 
 

Als nens i nenes la programació els hi 
crida l’atenció. 

 



Creus que la informàtica és molt complicada? 



Dones a les carreres TIC 

Percentatge de matrícules de dones en estudis universitaris  d’informàtica en Espanya en primera matrícula. 
  
Font: Cernuda. A.; Riesco M. (2010). ¿Investigamos correctamente sobre la baja matriculación de mujeres en 
Informática?. A: JENUI. "Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática". Santiago de Compostela. p. 257-
264. 



Taller d’Scratch 



Taller d’Scratch 
 

 
En 3 hores els alumnes de 5è eren capaços de fer servir: 
 

• Diferents tipus d’ordres i sensors d’Scratch 

• Condicions 

• Bucles 
 



Amb un temps relativament curt, nens i 
nenes poden començar a fer els seus 

propis programes. 
 



No volem formar programadors! 
 



A l’escola es fa servir la informàtica 
com a eina per treballar les 

matèries. 
 
 

És fàcil aprendre a programar. 
 
 

Aprendre a programar ajuda a 
desenvolupar estratègies de 

resolució de problemes. 
 
 

Als nens i nenes la programació els hi 
crida l’atenció. 

 



Podem fer servir la programació per 
treballar les matèries del currículum 

escolar. 
 



Treballem els planetes amb Scratch? 



Programem les matemàtiques? 

Tret de www.solsoneseducacio.cat 
Servei Educatiu del Solsonès 

http://www.solsoneseducacio.cat/
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