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Per què el pensament computacional?

Eclosió d’iniciatives docents relacionades amb la 
robòtica educativa i la programació computacional

Currículum de primària del Departament 
d’Ensenyament (2015) recull la programació i la 
robòtica com a contingut i com a context 



Diferents aproximacions al pensament 
computacional i reptes associats

Com a competència 
professional o com a contingut 

escolar? 

Com a disciplina pròpia o com 
a combinació d’altres 

competències? 

Com a cos de coneixements o 
com a pràctica i perspectiva ?

Centrat en suports digitals o 
en contextos quotidians no 

digitalitzats? 

El repte de la 
transposició didàctica 

El repte de la definició 
d’indicadors 

El repte de les dimensions 
procedimental i 

epistèmica

El repte de la combinació 
plugged / unplugged



Un projecte per abordar aquestes 
qüestions en la formació de mestres 

2 grups de recerca universitaris 4 escoles de Primària



Plantejament de treball al PECOFIM 

•Diseny basat en recerca (DBR)
•Bones pràctiques
•Modulars i adaptables 

Disseny i compilació de 
recursos educatius 

(activitats, seqüències, etc)

•Fent servir indicadors
•Basat en estadis en progressió

•Tant CK com PCK 

Elaboració d’un marc  
didàctic sobre el 

pensament computacional

Dissenyar
Implementar

Avaluar

Refinar

Definir
Comparar

Integrar

Refinar



4 nivells de treball en la formació de 
mestres (Under Construction)

Mestre usuari

Mestre reflexiu

Mestre 
dissenyador

Mestre 
implementador

Com ho faig?

Perquè fer-ho? 
Què implica fer-ho?

Com promoure que els 
estudiants ho facin?

Com garantir que els 
estudiants aprenguin a 
fer-ho?

Vull moure el 
gatet i que quan

toqui el tresor
canvii de color 



Una primera versió d’indicadors del 
pensament computacional (Under

Construction)

TRACTAR DADES 

COMPUTACIONALS

REPRESENTAR

ABSTRACCIONS 

COMPUTACIONALS

AUTOMATITZAR 

ALGORITMES

COMPUTACIONALS

SEQUENCIAR PASSOS

COMPUTACIONALS

IDENTIFICAR, 

DELIMITAR I 

OPTIMITZAR

DESGLOSSAR I 

SIMPLIFICAR

CONTEMPLAR 

MULTIPLES VIES I 

TRANSFERIR 

TESTEJAR ,VALIDAR I 

DEPURAR

CREATIVITAT

TREBALL EN EQUIP

AUTONOMIA I 

INICIATIVA

INTERACCIÓ I 

COMUNICACIÓ



Exemples I 

Estudiants de 4t de Grau de primària de la UAB fent un “microteaching” on proposen a la 
resta del grup com crear el videojoc de la pala i la pilota. 

DADES ABSTRACCIONS ALGORITMES DESGLOSSAR DEPURAR INTERACCIÓ



Exemples II 

SEQUENCIAR DELIMITAR MULTIPLES VIES CREATIVITAT
TREBALL EN 

EQUIP

INTERACCIÓ I 

COMUNICACIÓ


