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 eLS PROGRAMADORS

Hi haurà 2 programadors, que dissenyaran el camí que haurà de fer el nenbot, per arribar
a la casella corresponent. També seran els encarregats de vigilar al nenbot i guiar-lo en
cas que caigui o es surti de la catifa. 
El fet que siguin dos alumnes els que hagin de fer front a la tasca de programació, és
perquè l’aprenentatge es constitueix i es promou en la interacció amb el medi i en
interacció amb els altres, té un alt component social. Optem doncs, per un aprenentatge
cooperatiu i compartit, on es crearan situacions de debat on els alumnes s’enriquiran
mútuament.
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objectiu/REPTE
Superar els reptes que es vagin plantejant a l’activitat a partir d’una programació mitjançant un
llenguatge tàctil, fent ús del pensament computacional.

ELS ROLS DEL MESTRE I DELS INFANTS
 ROLS DELS INFANTS
Els nens seran els protagonistes del seu propi aprenentatge i seran els que proposin la dificultat dels
nivells mentre els van assolint. L’activitat està dissenyada per fer en grups de 3 participants.

 eL nenbot

És una barreja de nen i robot. Per tant haurà de funcionar amb unes ordres externes com
si d’una màquina es tractés. Es mourà segons marqui la programació a partir de les
textures que vagi trobant pel camí (cada textura serà una indicació). Aquest participant
haurà d’anar descalç i amb els ulls embenats. La informació li arribarà a través de les
seves interpretacions als estímuls tàctils que li arribaran a través dels peus.

 ROL DEL mestre

Serà el dinamitzador de l’activitat, fent preguntes i observacions, així com el responsable d’explicar
l’activitat, el seu funcionament i els diferents materials. Mentre es va duent a terme l’activitat, el
docent farà de guia i anirà fent propostes als alumnes segons vegi com van assimilant l’activitat, per
anar afegint progressivament la dificultat (tal com marca l’aprenentatge STEAM).
Per avaluar l’activitat, el mestre observarà els nens i anirà omplint una rúbrica per analitzar els
diferents aspectes (vegeu figura 9).
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MATERIAL
El material s’haurà de procurar que es tracti d’un material antilliscant per evitar accidents, ja que
els infants aniran descalços sobre la catifa i els codis de programació. Per aquest mateix motiu
evitarem trossos tallants i estelles.

Catifa amb els diferents llocs de la ciutat (comerços), per tal de superar els
reptes. La catifa és en forma quadrada i composta de 9 caselles, on cada
quadrat és de 30x30 cm (vegeu figura 7).

cODIS DE PROGRAMACIÓ
Codis de programació tàctil a partir de diferents materials (feltre, paper de
bombolles, cartró i peces de goma EVA). Aquests material seran peces de la
mateixa mida dels quadres de la catifa, per tant, peces de 30x30 per poder
acoplar sobre aquestes caselles.

Targetes amb els diferents reptes per superar amb 3 dificultats diferents:
fàcil, mitjà i avançat. Algunes targetes tindran un número que s’haurà de
col·locar en l’última casella on ha d’anar el nenbot.

Hi haurà dues caixes que només es poden obrir amb un codi de números.
Aquest codi l’aconseguiran resolent els reptes.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

catifa

REPTES

CAIXES XIFRADES

Aprendre programació sense endolls utilitzant el tacte com a llenguatge
computacional.

Saber interpretar la programació sense el sentit de la vista.

Millorar la psicomotricitat de l’alumne: control i consciència corporal,
locomoció, lateralitat i orientació i estructuració espacial.



ELEMENTS CURRICULARS
La dimensió que es treballarà amb aquesta activitat, de l’àmbit digital
serà la Dimensió instruments i aplicacions. En aquesta dimensió hi ha
tres competències de les quals només en treballarem una, la
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les
seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. Aquesta
competència la treballarem, tot i que no utilitzem dispositius digitals
els infants aprendran a programar i aprendran com és el llenguatge de
programació que després podran aplicar en els dispositius digitals.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Els infants posaran en
pràctica aquesta competència durant tot el transcurs de l’activitat
utilitzant diferents tipus de llenguatge. Els programadors hauran de
comunicar-se oralment per tal de consensuar quines seran les
indicacions que haurà de seguir el nenbot per assolir el repte. Els
programadors hauran de crear un llenguatge per ser interpretat
mitjançant el tacte i poder-se comunicar d’aquesta manera amb el
nenbot.
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competències bàsiques

Competència matemàtica. Els infants treballaran aquesta competència
treballant raonaments matemàtics com pot ser trobar diferents
solucions d’algun problema. A més a més, també es treballarà la presa
de decisions fonamentades, a l’hora de fer la programació i utilitzar uns
codis o uns altres així com predir com arribar a la meta abans de dur-ho
a la pràctica amb el nenbot.

Competència digital. Els infants treballaran aquesta competència mentre
desenvolupen el llenguatge computacional, ja que, tot i que no
treballen directament amb tecnologies sí que ho fan amb els fonaments
d’aquesta, el pensament computacional. A partir de fer programacions i
fer proves d’assaig-error amb els diferents reptes aniran treballant
aquesta competència digital.

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Els
alumnes treballaran aquesta competència, ja que, participant amb
aquests grups de treball s’ajudaran els uns als altres per superar els
diferents reptes, aplicant els valors de companyonia i empatia. També
els ajudarà el fet de veure que no troben la solució de seguida, sinó
que han de provar-ho diferents vegades abans de trobar la solució, fent
que els errors no siguin un fracàs sinó una oportunitat d’aprendre
d’aquests.



ELEMENTS DE PENSAMENT COMPUTACIONAL

Conceptes de pensament computacional

Seqüència: El nenbot haurà de seguir les indicacions que els programadors hagin preparat
per tal que pugui arribar a la casella final. Per fer-ho, haurà de seguir una seqüència de
moviments que anirà interpretant a mesura que es mou per cada casella, cada una
d’aquestes d’un material.
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Concepte Descripció Es fa

Seqüència

Repeticions

Paral·lelisme

Esdeveniment

Condicionals

Operadors

Dades

Condicions 
inicials

Identificar una sèrie de passos per fer
una tasca.

Executar la mateixa seqüència diverses
vegades.

Fer que diverses coses passin al mateix
temps.

Fer que una cosa provoqui que en passi
una altra.

Prendre decisions basant-se en
condicions.

Suport per a expressions
matemàtiques i lògiques.

Emmagatzemar, recuperar i actualitzar
dades.

Establir valors d’inici, aparences,
posicions.

Figura 1. “Taula de conceptes de pensament computacional, 2020”. Autoria pròpia



Condicions inicials: A l’inici de cada un dels reptes es marcaran unes condicions inicials,
establertes en les targetes que podeu consultar a l’apartat ‘Reptes’. Els programadors els
hauran de tenir en compte a l’hora d’escriure les indicacions.
 
Els programadors escriuran la seqüència de moviments donant per suposat que el nenbot ja
està programat amb unes indicacions bàsiques. Aquestes són: Quan detectis goma EVA,
atura’t i agafa el peluix que hi ha. Quan detectis feltre, mou-te endavant. Quan detectis
paper de bombolles, gira cap a la dreta i avança. Quan detectis cartró ondulat, gira cap a
l’esquerra i avança.
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Pràctiques computacionals

Pràctica Descripció Es fa

Experimentant i
itinerant

Testant i
eliminant errors

Re-utilitzant i
mesclant

Fent abstraccions
i modelant

Desenvolupar una part, provar-la,
desenvolupar una altra part més.

Assegurar-se que les coses funcionen i
trobar i resoldre problemes que apareixen..

FCrear quelcom construint-ho sobre
idees o projectes ja existents.

Explorar connexions entre el tot i les
parts.

Figura 2. “Taula de les pràctiques computacionals, 2020”. Autoria pròpia

Experimentant i itinerant: Els programadors aniran experimentant a mida que es compliquin
els reptes. A més, tindran l'oportunitat de corregir els possibles errors que pugui haver en
les seves programacions.

Testant i eliminant errors: Quan el nenbot duu a terme les indicacions, els programadors han
de fixar-se com s’està desenvolupant el ‘programa’ per poder detectar possibles errors i
corregir-los.

Condicionals: Com que el nenbot no tindrà memoritzada la seqüència d’instruccions que
durà a terme, treballarà mitjançant condicionals. Si el material que està trepitjant és goma
EVA, s’aturarà perquè ja ha arribat al final. Si el material que està trepitjant és feltre, es
mourà endavant. Si el material que està trepitjant és paper de bombolles, girarà cap a la
dreta i avançarà una posició. Si és cartó, girarà cap a l’esquerra i avançarà una posició.



Feltre. Indica que s’ha de seguir endavant.
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TEMPORITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DE GRUPS I ESPAIS

Cada grup tindrà el seu material (catifa, peces de programació i reptes).
L’activitat serà de 2h amb tot el grup-classe, és a dir, que durant una hora
un grup farà aquesta activitat mentre l’altre grup està fent una altra i
després es canviaran els papers.
L’activitat necessitarà l’espai suficient perquè hi càpiguen les 4 catifes i
els altres puguin estar realitzant l’altra activitat que també estarà
relacionada amb el llenguatge de programació sense endolls, per tant
uns 70m .

Aquesta activitat està pensada per a alumnes de primer cicle d’educació primària i durant
l’aprenentatge inicial del llenguatge computacional.
Es durà a terme amb una mitja classe, mentre l’altra mitja fa una altra activitat. Es faran 4 grups
de 3 alumnes cadascun, fent que hi hagi un total de 12 participants.

EXPLICACIÓ DELS MATERIALS

2

Codis de programació tàctil

Les peces de goma EVA. Indica el final de la programació i per tant, que el
nen s’ha d’ajupir per veure si troba alguna cosa en la meta.

Figura 3. “Peces de goma EVA”. Autor: Infanity.es. Extret de
https://infanity.es/producto/plancha-suelo-goma-eva/

Figura 4. “Paper de feltre”. Autor: Hebei Boting International Trade
Co. Extret de https://ca.360felt.com/products/roll-of-felt-paper/



Cartó ondulat. Indica que s’ha de girar a l’esquerra i avançar una posició
endavant.
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Paper de bombolles. Indica que s’ha de girar a la dreta i avançar una
posició endavant.

Figura 5. “Paper de bombolles”. Autor: To2tocks. Extret de
https://www.amazon.es/Papel-burbujas-burbuja-metros-

lineales/dp/B07HMMGD84

Figura 6. “Cartró ondulat”. Autor: El club del embalaje. Extret de
https://www.elclubdelembalaje.com/Carton-ondulado-en-rollo

Catifa
La catifa es compon de 9 caselles de 30x30cm i cada una d’elles conté un
comerç o punt local de la ciutat: floristeria, escola, correus, etc. (vegeu
figura 7).

Figura 7. “Catifa per fer l’activitat, 2020”. Autoria pròpia



Caixes xifrades

Hi haurà dues caixes xifrades (vegeu figura 8). Seran unes caixes que s’obren amb un codi de 3
dígits que es descobriran amb cada repte superat. Un cop superin el repte hauran d’introduir els
codis a la caixa, que dins de cadascuna hi haurà els nous reptes per poder obrir l'última caixa.

Figura 8. “Caixa xifrada”. Autor: Silverline Tools. Extret de
https://acortar.link/1gs6

Funcionament de l’activitat i reptes
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Com hem esmentat a l’apartat de rols, aquesta activitat es farà en grups de 3
alumnes. Aquests infants disposaran d’una catifa i de les peces de diferents
materials per programar el recorregut. Dos alumnes seran els programadors i
l’altre farà de nenbot amb els ulls tapats i descalç, fent ús del tacte dels peus per
distingir cada indicació, transformant aquestes senyals en desplaçament i arribar
al punt programat pels companys. A més d’això, hi haurà una sèrie de reptes que
els participants aniran realitzant durant l’activitat. A cada ronda, tindran un repte
nou on hauran de seguir les instruccions per superar-lo.  Aquests reptes (vegeu de
la 10 a la 18, en l’apartat annexos) estaran classificats en tres nivells progressius
de dificultat, de més fàcil de resoldre, a més difícil o complexos. Estaran il·lustrats
en forma de targeta, on es combinarà lletra majúscula amb dibuixos o pictogrames
perquè puguin ser interpretats per tots els infants.
 
A més a més, hem decidit incorporar una part de gamificació a l’activitat per fer-la
més atractiva, i així, potenciar la motivació i la implicació de l’alumnat. Aquesta
part de gamificació, a més de les targetes que hem esmentat, també contindrà uns
sobres amb números al seu interior que ajudaran a obrir una caixa o cofre tancat
amb clau. Aquests sobres estaran ordenats i numerats, n’hi haurà un a cada repte.
Els programadors hauran de col·locar aquest sobre a l’última casella o meta. Si el
nenbot arriba al destí del repte, podrà obrir el sobre amb el número per tal
d'esbrinar la contrasenya, en cas que no aconsegueixi arribar a la meta, es tornarà
a intentar a la següent ronda. Volem remarcar que a cada grup l’èxit serà
col·lectiu, no individual. Els tres infants cooperen per assolir un desafiament
conjunt.



La primera caixa o cofre, contindrà les targetes amb els reptes del següent nivell, la segona obrirà
la caixa amb els reptes del tercer nivell o nivell expert, i finalment, l’últim cofre contindrà els
diplomes de programadors de "Si no ho veig, no m’ho crec!" de nivell expert per haver superat
l’activitat.
 
Per tant, amb aquesta metodologia basada en un Breakout, on l’objectiu és intentar obrir les
caixes, incrementarem la motivació dels infants a mesura que vagin superant els reptes i obrint les
caixes. I a més, els infants durant en aquesta edat estan en una fase on encara predomina l’ego,
per això, hem decidit que la gamificació no sigui per obtenir recompenses individuals, sinó
col·lectives, promovent l’aprenentatge cooperatiu i el treball en equip.
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Procediment metodològic

1r: Se’ls farà l’explicació del funcionament de la catifa i dels materials de què
disposen.

2n: Es repartiran amb quatre grups, de tres membres cadascun, i es distribuiran per
l’espai amb la seva catifa i codis tàctils.

3r: Es repartiran els rols, que seran rotatius, el nenbot es descalçarà i li embenaran
els ulls.

4t: Els programadors llegiran el repte i faran la programació amb els codis tàctils.

5è: Els programadors col·locaran al nenbot a la casella que volen que iniciï la lectura
dels codis, amb el tacte dels peus anirà interpretant els codis, ja que cada tacte
equival a un moviment concret. Mentre fa el recorregut els programadors cuidaran del
nenbot per si cau o surt de la catifa. En el cas que sortís de la catifa l’ubicarien en
l’última casella abans de sortir.

6è: Quan arribi a la meta el nenbot es traurà la bena dels ulls i comprovarà el que ha
fet i quines dificultats ha tingut per aconseguir-ho. Si ha arribat al lloc correcte, els
membres del grup podran obrir el sobre per veure la següent pista, si no es canviaran
els papers i ho tornaran a intentar.

Si els nens han acabat tots els reptes i els ha sobrat temps, un dels components del
grup fa un repte a un altre i el nenbot ha d’arribar al lloc que hagi programat (aquesta
part es pot fer tantes vegades com vulguin fins que s’acabi el temps).

Aquesta activitat també es pot fer lliurement o amb altres reptes proposats.
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AVALUACIÓ i Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació de l’àmbit digital
 
Resoldre reptes o problemes (mitjançant la programació) fent
servir la lògica i el pensament crític per arribar a una possible
solució.

Criteris d’avaluació de l’àmbit matemàtic
 
Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les
exploracions.
 
Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes
concrets i vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució
de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit

Criteris d’avaluació de l’àmbit lingüístic
 
Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en
activitats d’aula, situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, i en
diferents suports.
 
Participar de forma adequada en les situacions comunicatives
habituals en el context escolar i social, respectant les normes
d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.

Criteris d’avaluació de l’àmbit d’educació en valors
 
Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les
dificultats amb esforç i motivació.
 
Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els
altres en les activitats quotidianes.
 
Argumentar i defensar les pròpies opinions.
 
Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i
objectiu.

Criteris d'avaluació (currículum)



Orientació
en l’espai

Localitza i empra
amb total precisió els
conceptes de dreta i
esquerra en relació a
ell mateix i als altres.

Nivell 2:
Aprenent

Localitza i empra amb
precisió els conceptes
de dreta i esquerra en
relació al seu propi cos
però li costa fer-ho en

relació al cos dels
altres.

Li costa identificar els
conceptes de dreta i
esquerra al seu propi

cos, ja que en la
majoria d’ocasions els

confon.

No identifica els
conceptes de dreta i
esquerra al seu propi

cos.

Programar
sense

endolls

Entén la programació
sense endolls, supera

els reptes
autònomament i
ajuda als altres

membres del grup a
entendre-ho i

superar els reptes.

Entén la programació
sense endolls i supera

els reptes
autònomament.

Entén la programació
sense endolls i supera

els reptes però en
algunes ocasions

necessita ajuda per
fer-ho.

No entén gaire la
programació sense
endolls, necessita
molta ajuda dels

altres i no sempre
supera els reptes

proposats.

Interpretar la
programació
amb el tacte

Mètode d'avaluació

L’avaluació es farà en forma de rúbrica (vegeu figura 9) per poder avaluar els diferents criteris
relacionats amb l’activitat.
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Ítems
Nivell 4:
expert

Nivell 1:
No assolit

Figura 9. “Rúbrica avaluativa, 2020”. Autoria pròpia

Nivell 3:
Superior

Interpreta els codis
tàctils per tal

d’arribar a la meta
que proposa el repte,
ho fa autònomament

i ajuda als altres
membres del grup

quan no poden
superar els reptes..

Interpreta els codis
tàctils per tal d’arribar
a la meta que proposa

el repte i ho fa
autònomament.

EInterpreta els codis
tàctils per tal d’arribar
a la meta que proposa

el repte però en
algunes ocasions no

arriba a la meta i l’han
d’ajudar a interpretar-

ho.

No interpreta els
codis tàctils, sol,
necessita molta

ajuda i no sempre
arriba a la meta o

entén com arribar-hi.
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ANNEXOS

reptes de nivell de dificultat 1

Figura 10. “Repte 1, 2020”. Autoria pròpia

Figura 11. “Repte 2, 2020”. Autoria pròpia

Figura 12. “Repte 3, 2020”. Autoria pròpia



reptes de nivell de dificultat 2
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Figura 13. “Repte 4, 2020”. Autoria pròpia

Figura 14. “Repte 5, 2020”. Autoria pròpia

Figura 15. “Repte 6, 2020”. Autoria pròpia



GUIA DIDÀCTICA 16

reptes de nivell de dificultat 3

Figura 16. “Repte 7, 2020”. Autoria pròpia

Figura 17. “Repte 8, 2020”. Autoria pròpia

Figura 18. “Repte 9, 2020”. Autoria pròpia


