
                

Nucli
Programem amb Scratch!

Objectius
 

 Entendre la necessitat del disseny abans de començar a programar
 Començar a programar amb un llenguatge d'alt nivell 

 Entendre i  utilitzar  variables i  llistes per  entrar  i  guardar  valors 
amb Scratch. 

 Entedre i aplicar diferents tipus de comandes amb Scratch. 
 Construir  alguns  programes  amb  Scratch  i  comprovar  que 

funcionen

 Treballar amb successions numèriques (Fibonacci, Collatz...)
 Treballar els conceptes d'atzar i probabilitat amb simulacions

Descripció de l’activitat
 
Conjunt  d'activitats  per  treballar  amb  el  programa  Scratch.  Es  proposa 
resoldre problemes que  serien difícils de fer sense una eina de programació, 
i simulacions gairebé impossibles de dur a terme sense ordinadors. Aquesta 
activitat ha estat experimentada amb alumnat de segon curs del projecte 
ESTALMAT, per Antoni Gomà i Victòria Oliu, com a continuació d'una sessió 
d'Introducció a la programació amb l'Scratch feta el primer curs. Tot i això, 
aquesta activitat es pot treballar independentment de la primera.

Recursos emprats

Ordinadors a l'aula amb el programa Scratch instal·lat.
Guia de l'alumnat en diferents versions:
a) Si teniu connexió a internet podeu utilitzar la versió web de les activitats com a 
guia de l'alumnat.
b) Si teniu plataforma Moodle del centre podeu baixar prèviament el paquet SCORM, 
instal·lar-lo en un curs Moodle i treballar fora de línia.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Dinàmica de la classe:
Es plantegen una sèrie de problemes per resoldre mitjançà programació, amb ajudes 
diverses.  Les  creacions  de  l'alumnat  es  podran  compartir  a  la  web del  projecte 
Scratch,  o  per  email,  o  amb una  tasca  Moodle.  Activitat  creativa,  que  proposa 
conjecturar i provar fent simulacions. Exemples de solucions per cada problema, que 
no  són  les  úniques  solucions  possibles  i  admeten  diverses  generalitzacions, 
ampliacions i variacions. 
Temporització: de  6  a  12  hores  de  classe,  depenent  del  grup  d'alumnes.  Hi  ha 
moltes activitats per triar, no cal que tothom les faci totes.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:  programació  amb  Scratch  per  resoldre  problemes  de 
matemàtiques: variables, llistes, comandes de control, condicionals, bucles...
Es treballen les successions numèriques i les simulacions de l'atzar.
Competències:  autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre 
aprendre, tractament de la informació i competència digital.
Processos: raonament i prova i resolució de problemes. També conjecturar i 
simular.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat d’ESO i batxillerat. 
Coneixements previs: coneixements elementals de numeració i càlcul, noció 
de  potència  i  nombre  pi.  Coneixements  elementals  d'atzar  i  probabilitat. 
Activat adequada per promoure l'excel·lència.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge: 
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/multietapa/scratch-SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM: http://www.xtec.cat/~voliu/scratch/
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