
El procés tecnològic (CC17, CC24, CC25) 
Llenguatges de programació (CC24, CC25)
* Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.
* Concepte de programa informàtic.
* Estructura d’un programa.
* El flux de programa.

Activitats d’aprenentatge
Activitat 0 - Per a què programem?
Activitat 1 - Algorisme i diagrama de flux.
Activitat 2 - Estructura seqüencial.
Activitat 3 - Estructura condicional.
Activitat 4 - Estructura repetitiva.
Activitats d’avaluació
Activitat 5 - Programar la pinça, obrir i tancar amb el sensor de llum.
Activitat 6 - Programa els moviments del robot.
Projecte
Activitat 7 - Dissenya un aparell.

Quins continguts posem en joc? Amb quines activitats? Són d’aprenentatge? Són d’avaluació?

Nom de la proposta: Comencem a programar!!!
Etapa educativa: ESO
Curs: 2n ESO

C9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills 
que resolguin un problema.

C8. Analitzar sistemes tecnològics.

Quines competències desenvolupem?

Activitat 0 - Per a què programem? - A partir d’uns vídeos 
reflexionem sobre la importància que té la programació avui en 
dia.

Explicació del projecte final, en què consisteix l’unitat i cóm 
s’avaluarà.

Activitat 1 - Algorisme i diagrama de flux.
Activitat 2 - Estructura seqüencial.
Activitat 3 - Estructura condicional. Simple (Contador de 
salts). Doble (Cara o creu, Pedra-paper-tisora)
Activitat 4 - Estructura repetitiva. Repetir n vegades i mentre 
(Compte enrere, Moviment cuc, Mà que saluda)

Activitat 5 - Programar la pinça, obrir i tancar amb el sensor 
de llum.
Activitat 6 - Programar els moviments del robot.
Activitat 7 - Dissenya un aparell. (Làmpada intel·ligent, 
Alarma de presència, Limitador de só, Plataforma orientada per 
llum)

Inici i presentació Desenvolupament Tancament 

Sobre el desenvolupament

Sobre els aprenentatges

Nom i cognoms. Eloy Muñoz Martínez
Especialitat (si escau): Tecnologia
Proposteam a partir de la que es treballa: Estructures de programació

Breu descripció: Avui en dia cal entendre en què consisteix un programa informàtic, cóm es pot 
plantejar, contruir i lo més important cóm s’aplica als objectes quotidians.

El SuperPoder de programar
L’Internet de les coses. Apliquem la programació als objectes 
físics.

Activitat 1 - Placa. Activitat 2 Activitat 3
Dimensions de la placa.
Plantilles per a la Micro:Bit.
Plantilla butons i pantalla per dibuixar.

Vídeo inspiració pinça.
Pinça amb Micro:Bit.
Plantilla pinça.
Robot senzill.

Recursos virtuals proposats
Recursos virtuals proposats Recursos virtuals proposats

Observació d’aula. Observació de la feina feta a l’aula.
Entrega de les activitats i correcció.
Correcció amb rúbrica.

Observació de la feina feta a l’aula.
Comprovació del funcionament del programa
Correcció amb la rúbrica del projecte.

Seguiment previst Seguiment previst Seguiment previst

https://docs.google.com/document/d/1ut81zUXWf8orNALgQWg7Efu5CHP_NM-g44wS4bdVjk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g-U8bS1FjTUcgmb3vN5tSwbhnV23po4LsTL2u-9Ct8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1veLIEDykrDjIo3kEZjPYVNjq-CkDYNLz0t3QCgTIIwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X-uM2Bam153ZgHXWeO5z_a0b2j_XVvwg8GkuOPZXVQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1St4xBcoP4n1cZkRqviynVXLDwsPF6JvmORyD7NqJrxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TVAqYIWJoZ_GmaHAA5PMzBqhTT4IIF6J6lahRpg95tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TVAqYIWJoZ_GmaHAA5PMzBqhTT4IIF6J6lahRpg95tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SURDF5TacgXiPQf2dcZc3oq836IrrnMyKA0cJK6scEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qqmx-NQv-7yL-6EGsKjm5GfCQD1bnf8CpOetivRR3rU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4hFkreMmX2Y
https://www.youtube.com/watch?v=uY-6PcO96Bw
https://www.youtube.com/watch?v=lwqgAUG8pms
https://youtu.be/MY4jDrN9_cc?t=103
https://youtu.be/MY4jDrN9_cc?t=311
https://resources.kitronik.co.uk/images/blogs/2019/08/free-microbit-cad-resources-techincal-drawing.jpg
https://make.techwillsaveus.com/microbit/activities/micro-pet-advanced
https://twsu-production.s3.amazonaws.com/files/Face%20and%20Buttons%20Guide-1468590694956.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rVoEga1SwqE
https://www.youtube.com/watch?v=y39ajcsrIOM
https://drive.google.com/file/d/1OuNGA9PK_X1KVI365M2eBfMuvMMzqbJa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ezD_Pk0iNpI
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