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Introducció
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Agraïments:
M'agradaria dedicar aquest treball a totes les persones tan importants de la meva vida, als meus
pares que tant m'han donat i tanta paciència han tingut amb mi, al meu gos Domino per ser
pràcticament un germà, a tots els membres del club tir amb arc Lleida i a la seva entrenadora Pili
per ser unes persones meravelloses i ser una segona família per mi, a tot l'equip docent del
col·legi Lestonnac l'Ensenyança per haver-me format de jove, haver-me donat l'oportunitat de
fer pràctiques de més gran i haver-me ajudat amb la realització d'aquest treball i a la universitat
de Lleida per haver-me donat tants coneixements sobre la meva passió que és la tecnologia i
finalment als meus amics amb els quals he passat tan bons moments, tant els que tinc a prop
com els Heatlords que tinc ben lluny.
A tots ells i a tots amb els que malauradament no hi he pensat per culpa del despistat que sóc
moltíssimes gràcies per tot.
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Resum:
En el passat, una de les coses més importants a aprendre era llegir i escriure, la gent que no tenia
recursos per a obtenir aquests coneixements acabava sent analfabeta el qual dificultava molt el
seu desenvolupament en la societat i en la vida laboral, fins a tal punt arribava que amb poc que
sabessin llegir una mica i firmar ja es considerava suficient per a les labors del dia a dia,
actualment, això ja no és suficient, per aquest motiu, tothom que té accés a l'educació aprenen
aquestes destreses des de ben petits.
En l'actualitat aquest cicle s'està tornant a repetir en el món de la informàtica, l'educació actual
s'ha d'adaptar a aquestes noves necessitats, ja que la tecnologia està a tot arreu, qualsevol
persona en qualsevol àmbit pot necessitar coneixements d'informàtica, per això s'hauria de tenir
un nivell bàsic sobre aquest tema, conceptes que en un principi es consideraven específics per
entorns solament informàtics ara ens envolten en qualsevol situació quotidiana o laboral,
exemples d'això podrien ser:
–

Què passa si un advocat necessita defensar al seu client d'una estafa electrònica?

–

Què passa si un treballador necessita utilitzar un altre sistema operatiu del qual està
acostumat?

–

Què passa si una persona necessita treballar en diferents localitzacions cada dia i té que
transferir i adaptar fitxers?

–

Què passa si el propietari d'un negoci necessita comprar equipament informàtic adaptat
a les seves necessitats?

Totes aquestes situacions requereixen uns coneixements d'informàtica que actualment no
s'estan donant ni són considerats matèria curricular del sistema educatiu i nombrosos estudis
apunten que aquesta realitat està molt a prop[6].
Aquest projecte intenta donar als alumnes de secundària les eines necessàries que els permetrà
obtenir els coneixements informàtics bàsics per la seva vida laboral i quotidiana proposant un pla
formatiu de continguts d'alt nivell d'informàtica per als cursos d'educació secundària, s'exposarà
de forma general quins temes i coneixements s'haurien d'impartir durant aquest període
educatiu i s'expandirà el desenvolupament tant de contingut curricular com de contingut
experimental sobre programació com a exemple de com s'hauria d'expandir la resta de temari.
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Objectius:
L'objectiu principal és que els alumnes de secundària descobreixin el perquè de les coses sobre
món informàtic:
•

Introduir a l'alumne al món de la informàtica d'una manera interactiva i entretinguda
perquè els alumnes puguin aprendre certs conceptes bàsics amb els quals interactuen
cada dia, però mai es pregunten com funcionen, com per exemple l'estructura d'un
ordinador, utilitat i funcionament dels diferents components hardware i tecnologies com
pantalles tàctils, etc... Això també ens ajudarà a saber quin és el nivell d'informàtica que
tenen els alumnes.

•

Ensenyar als alumnes com funciona el món en el qual viuen actualment centrant-nos en
diferents aspectes de la informàtica perquè puguin veure les característiques i el
comportament d'aquests:
◦ El funcionament d'internet des dels nivells més baixos de complexitat (adreces IP,
estructura i comportament d'un Router, etc...) fins als més alts (pàgines web,
aplicacions web, etc...) perquè puguin observar com realment naveguen per internet.
També com funciona i com és l'estructura del comerç electrònic, de les xarxes socials,
etc... Que tant solen utilitzar els alumnes però dels quals tenen poc coneixement.
◦ Parlarem sobre seguretat informàtica per a informar i advertir als alumnes sobre
diferents sistemes de seguretat actuals, tipus de xifratge que s'utilitzen (RSA, WPA,
etc...), pautes per navegar de manera segura i diferents atacs informàtics i estafes per
tal que puguin fer decisions raonades en situacions de risc o a l'hora de protegir els
seus sistemes i prevenir-los de possibles problemes.
◦ Es mostrarà el correcte disseny de la tecnologia per facilitar el seu ús i també com
s'adapta a diferents tipus de discapacitats per tal que tothom pugui utilitzar-la
(llegidors de pantalla, seguiment ocular, etc...) i quines pautes s'han de seguir per
desenvolupar pàgines web o aplicacions perquè compleixin els estàndards
d'adaptabilitat (estàndard W3C-WAI), creant també una consciència social a l'alumne
que la tecnologia ha de ser accessible per a tothom.
◦ S'explicarà a l'alumne que són els drets d'autor i com s'apliquen en la informàtica,
quin tipus de llicències existeixen i saber diferenciar entre Software lliure, obert i
propietari. Així podrà saber quins drets i deures té a l'hora d'utilitzar o crear un recurs
informàtic.
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◦ Els alumnes aprendran com és l'estructura d'un fitxer i com identificar-los per tal que
tinguin més facilitat a l'hora de treballar en un ambient informàtic i quins tipus
sistemes operatius existeixen, en què es diferencien, funcions bàsiques, saber
utilitzar-los i saber instal·lar-los perquè així puguin fer una decisió educada quan hagin
d'elegir un sistema operatiu que s'adapti a les seves necessitats. Finalment,
s'ensenyarà a l'alumne que és un terminal i com s'utilitza obtenint així uns
coneixements de com interactuar amb un sistema operatiu d'una manera més
profunda i tècnica.
◦ S'introduirà a l'alumne en el món de la programació ensenyant-li, pas a pas, que és un
llenguatge de programació, diversos exemples d'ells, i els diferents conceptes bàsics
com són els diferents tipus de variables que poden haver-hi, estructures de dades,
condicionals i bucles, etc... Dotant-los d'uns coneixements que en el seu futur
professional necessitaran, ja que, actualment, i cada vegada més, la programació està
present en molts més àmbits que no sols l'enginyeria informàtica.
◦ Durant les lliçons dels diferents temaris s'aniran introduint temes d'actualitat com pot
ser les actualment populars cripto-monedes, diversos avanços tecnològics, etc...
Perquè així l'alumne pugui relacionar i aplicar diferents conceptes que ha anat
aprenent amb el món real.
•

Finalment, un objectiu molt important a part de proporcionar aquests coneixements de
la informàtica és motivar als alumnes i incitar al seu esperit investigador per tal que
s'interessin a aprendre tot allò que els intriga o que els hi agrada, formant-se també pel
seu compte.
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Introducció i motivació:
Aquest projecte es tracta sobre elaborar un pla formatiu d'alt nivell d'informàtica per l'ESO, una
de les principals motivacions que m'ha impulsat a fer un treball d'aquest caire és la vocació innata
que tinc per l'educació, sempre he valorat la intel·ligència i els coneixements com una de les coses
més importants en la vida, amb el que és natural pensar que difondre informació m'omple com
a persona.
A part una altra motivació ha sigut que al llarg de la meva vida com a estudiant de primària,
secundària i batxillerat he trobat a faltar una formació solida sobre la informàtica, ja que quan
vaig cursar dita assignatura majoritàriament es va centrar en ofimàtica, es va donar ben poc altres
coneixements i els conceptes sobre programació van ser nuls. Avui en dia la informàtica sent un
tema tan important trobo molt greu que la situació educativa en aquest aspecte sigui encara
pràcticament la mateixa.
No sols això, molts estudis han demostrat que l'aplicació de la programació en l'àmbit educatiu
comporta molts beneficis pels alumnes com per exemple millora en la resolució de problemes,
capacitats lògiques i espacials, nivell d'abstracció, atenció i concentració, etc... Un punt també a
favor és l'oportunitat que brinda a compaginar aquest tipus de plataformes amb altres
assignatures per tal de transmetre els continguts d'aquestes de forma informativa, instructiva i
motivadora, fomentant la investigació i la creativitat dels alumnes.[6][7][8][9]
A continuació es mostrarà la investigació que he realitzat per comprovar l'estat actual del sistema
educatiu tan en general com en el tema de la informàtica i tots els aspectes legals de l'educació,
el desenvolupament del pla, tant en desenvolupar el contingut educatiu i planificació d'hores i
despeses i el resultat final d'aquest i, finalment, es mostrarà l'experimentació que vaig poder
realitzar durant les meves pràctiques tutelades d'empresa en el col·legi Lestonnac l'Ensenyança.
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Estat de l’art
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Context de l’educació actual:
Per poder realitzar un pla formatiu de qualitat s'ha d'entendre el context en el qual es treballa.
Una part molt important a estudiar és la situació actual dels estudis de secundària, tant en l'àmbit
informàtic com en general per tal d'així adaptar aquest pla a les necessitats actuals i per poder
donar possibles solucions a problemes o mancances actuals. A continuació mostraré, a partir de
les meves pràctiques tutelades d'empresa i a partir d'investigació personal, quina ha sigut la
informació que he adquirit sobre el context actual dels estudis de secundària. El context actual
d’educació es regeix per la llei 12/2009, del 10 de Juliol, d’educació.

Educació general:
Segons l'institut nacional d'avaluació educativa[1], en general la situació actual de l'educació és
favorable, al llarg del temps l'objectiu sempre ha sigut el mateix, intentar millorar el sistema
educatiu en forma de millores en les infraestructures i en les normatives, de moment s'ha avançat
molt en aquest aspecte, integrant moltes noves tecnologies per facilitar els estudis com podria
ser l'ús d'ordinadors durant la majoria d'assignatures.
Una de les grans millores en l'educació secundària és que els alumnes de primària venen molt
més preparats per aquests estudis que alumnes d'altres generacions, això és degut, també a una
millora del sistema educatiu de primària. En retorn això fa que es pugui formar més als alumnes
quan arriben als cicles superiors amb temaris més complexos.
Aquestes millores en el sistema educatiu han provocat que el nombre d'estudiants que continuen
els estudis després d'acabar l'ESO ha augmentat, també, al llarg del temps, ha disminuït la
segregació entre sexes i, tot i que segueixen havent més homes dedicats als estudis sobre ciències
que dónes, el percentatge s'ha tornat molt més equilibrat.
Dit això continua havent-hi punts negatius un d'ells, i potser el més important, és que segueixen
havent-hi un nombre important d'alumnes que no continuen els estudis després d'acabar els
estudis de secundària a causa de diversos factors com el poc interès pels estudis o situacions
econòmiques precàries. Un altre punt negatiu important a mencionar és que molts dels alumnes
que segueixen estudiant i que inclús cursen estudis universitaris no són capaços de trobar treball
o aconsegueixen treballs pels quals estan sobrepreparats, i tot i que l'atur no és un element que
l'àmbit escolar tingui control sobre ell segueix influenciant a la mentalitat dels alumnes, cosa que
pot provocar negativitat a l'hora de cursar estudis o que influenciï en deixar d'estudiar.
En el que es refereix en el nivell educatiu de les assignatures en general és bo i al llarg dels anys
ha anat incrementant a causa de les diferents millores educatives, encara així, un dels punts
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dèbils actuals del sistema actual és que el nivell de les llengües estrangeres continua sent dolent
i és un punt que s'hauria de millorar molt, ja que, sobretot l'Anglès, és un tema molt important
per desenvolupar-se actualment en el món laboral, sobretot l'informàtic.
Un detall també a mencionar és que l'increment de la diversitat cultural entre els alumnes ha
aportat molt als alumnes en temes de convivència, col·laboració, respecte i treball amb equip i
tot i que no és un factor que l'àmbit educatiu pugui controlar és un factor que influencia al
sistema educatiu.

Globalment la meva opinió sobre el context actual és positiva, cosa que no puc dir en el que es
refereix amb l'educació informàtica tal com explicaré en el següent apartat, en molts aspectes
les millores educatives es veuen reflectides en els alumnes, particularment, m'alegro molt de la
introducció de les noves tecnologies a l'àmbit educatiu, ja que va ser un tema el qual vaig trobar
molt a mancar quan vaig ser estudiant. Com en tot, existeixen molts punts a millorar un d'ells
sent, en la meva opinió, la manca d'interactivitat i d'experimentació en moltes assignatures, cosa
que trobo que hauria de ser una competència bàsica o un contingut clau exigit sobretot en les
assignatures de ciència.
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Educació informàtica:
Informàtica actualment és una assignatura curricular de l'ESO que es cursa durant quart que se
l'hi solen dedicar entre una i dues hores per setmana tit i que hi ha centres que decideixen
integrar-la com a part d'altres assignatures troncals, el qual considero que és molt poca
dedicació.
Tot i que s'ha modernitzat moltes assignatures tal com s'ha explicat en l'apartat anterior com per
exemple amb la integració de noves tecnologies, per raons que desconec, tot i que suposo que
en ser un tema tan canviant els plans educatius actuals no han tingut temps d'adaptar-se a
aquestes noves necessitats, l'assignatura que simbolitza la tecnologia en general i sent un dels
temes que més canvia en poc temps, segueix molt desactualitzada, fins a tal punt que durant les
meves pràctiques tutelades d'empresa al col·legi Lestonnac l'Ensenyança, vaig ser present de com
es donava temari que set anys enrera havia rebut jo quan era estudiant, cosa que em va fer
esfereir.
Ara per ara s'està donant una visió molt simplificada de la informàtica, i tot i que estic a favor de
no sobrecomplicar els temaris, no implica reduir l'espectre del qual s'explica, trobo que molts
dels aspectes importants de la informàtica com la seguretat informàtica, l'accessibilitat de la
tecnologia, sistemes operatius, programació, etc... O s'exposen molt poc o ni tan sols es donen.
Després de consultar amb diferents centres puc confirmar que actualment l'assignatura
d'informàtica majoritàriament se centra amb ofimàtica, que, encara que sigui un tema important,
no hauria de ser el tema central.
Una falta molt greu que he vist és la poca importància que se l'hi dóna a la programació tot i ser
un tema tan important, ja que de fet ni es considera un tema curricular per l'assignatura
d'informàtica de l'ESO, això, a part d'altres motius, és un dels motius pel qual m'he volgut centrar,
de tots els temes disponibles, en l'educació sobre la programació per a aquest projecte.
En conclusió no puc dir que estigui satisfet amb el context actual de l'educació informàtica, ja
que moltes de les coses que vaig trobar a faltar o que trobava que s'haguessin pogut millorar
quan vaig ser estudiant i segueix igual, i considerant la tecnologia i coneixements que disposem
actualment trobo que es podria preparar molt millor als alumnes per al seu futur en la vida laboral
i quotidiana.
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Aspectes legals:
Un altre factor a tenir en compte a l'hora de realitzar un pla formatiu de qualitat és saber en quins
marges legals hauré de treballar, per això una tasca molt important a fer és estudiar les diferents
normatives, competències bàsiques i contingut curricular exigit per la generalitat, d'aquesta
forma sabre en quins límits treballo i quines són les responsabilitats que se m'exigeixen.

Normatives:
Un dels aspectes legals que s’ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar qualsevol projecte
educatiu són les normatives que imposa l'estat en l'àmbit de l'educació, aquestes normatives
indiquen quins són els requisits mínims que s'han de complir pels centres que imparteixin
educació. Per trobar aquesta informació vaig preguntar al professorat del col·legi Lestonnac
l’Ensenyança, els quals em van indicar que aquesta informació la podria trobar consultant en
l'agència estatal d'Espanya el butlletí oficial de l'estat, d'aquests he estudiat els que són del
ministeri d'educació.
Després d'una llarga lectura i de consultar múltiples butlletins i documents he trobat diferents
decrets de l'estat i lleis orgàniques que m'indiquen quin és el marge legal sobre les normatives
amb el que es treballa a l'hora d'elaborar qualsevol pla educatiu, aquests són els següents[2]:
•

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix, en el
seu article 14, que tots els centres docents, independentment de la seva titularitat, han
de reunir uns requisits mínims referits a titulació acadèmica del professorat, relació
numèrica alumne-professor, instal·lacions docents i esportives, i nombre de llocs escolars,
per a impartir ensenyaments amb garantia de qualitat. Per la seva banda, l'article 23 de
la mateixa llei condiciona l'obertura i funcionament dels centres docents privats al principi
d'autorització administrativa que es concedirà sempre que aquells reuneixin els requisits
mínims establerts.

•

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, inclou novetats en la distribució de
competències normatives en el primer cicle d'educació infantil, així com en l'organització
dels ensenyaments oficials, que afecten, entre d'altres, a noves matèries i als currículums
de les diferents etapes educatives. Per això és necessari revisar la normativa bàsica que
regula els requisits mínims que han de reunir els centres docents que les imparteixin, i
especialment el Reial Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris, que
va recobrar vigència com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem per la qual
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es va anul·lar el Reial Decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de règim general.
En aquest sentit, la normativa bàsica relativa als requisits dels centres docents que
imparteixen ensenyaments regulats en la Llei Orgànica d'Educació haurà de constituir el
denominador comú que garanteixi la prestació del servei educatiu en condicions de
qualitat i igualtat per satisfer el dret constitucional a l'educació.
A més de l'habilitació expressa al Govern perquè reguli els requisits mínims dels centres docents
que conté l'article 14 de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació, el rang
reglamentari d'aquesta norma està justificat per resultar un complement indispensable a la
legislació educativa, així com un complement necessari per assolir el comú denominador que
persegueix la normativa bàsica estatal, ja que una norma reglamentària és l'instrument idoni
donat el caràcter tècnic de la regulació relativa a la titulació acadèmica del professorat, relació
numèrica alumne-professor, les instal·lacions docents i esportives dels centres docents. Per altra
banda, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, afecta els requisits als quals se sotmet la prestació de serveis educatius d'interès
econòmic general, en tant que aquests requisits han de tenir caràcter reglat, ser clars i
inequívocs, objectius i imparcials, transparents, proporcionats a l'objectiu d'interès general i
donar-se a conèixer amb antelació. En aquest sentit, es remet la regulació dels aspectes tècnics
relacionats amb els requisits que han de reunir les instal·lacions docents al que estableix el Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic d'Edificació, on s'estableixen
les normes tècniques relatives a la seguretat estructural, la seguretat d'utilització, la salubritat,
la protecció contra el soroll, l'estalvi d'energia i la seguretat en cas d'incendi, fixant, entre altres
requisits, una ocupació de 2 metres quadrats per persona en aules infantils, 1,5 metres quadrats
per persona a la resta de les aules, i 5 metres quadrats per persona en els espais diferents de les
aules com laboratoris, tallers, gimnasos, sales de dibuix, etc.

A part, també han sigut creats diversos articles, tant de caràcter general com específics per
l'educació secundària que s'han de respectar, aquests són els següents:

Disposicions de caràcter general:
•

Article 1. Objecte.
1. Aquest Reial decret té per objecte establir els requisits mínims que han de complir els
centres docents que imparteixin els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle,
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional. Els requisits mínims es referiran a la titulació acadèmica del professorat,
la relació numèrica alumne-professor, les instal·lacions docents i esportives i el
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nombre de llocs escolares.
2. Igualment, aquest Reial decret, estableix els requisits mínims de titulació acadèmica
del professorat del primer cicle de l'educació infantil.
•

Article 2. Denominació dels centres docents.
1. Els centres docents tindran la denominació genèrica que estableixen els articles 111 i
114 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

•

Article 3. Requisits d'instal·lacions comunes a tots els centres.
1. Tots els centres docents que imparteixin els ensenyaments d'educació infantil de
segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional s'han d'ajustar al que estableix la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l'educació, en la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació i en les normes
que les desenvolupen, així com al que disposa el Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic d'edificació
2. Els centres docents esmentats a l'apartat anterior han de complir, com a mínim, els
següents requisits relatius a les instal·lacions:
a) Situar-se en edificis independents, destinats exclusivament a ús escolar, tot i que
les seves instal·lacions podran ser utilitzades fora de l'horari escolar per a la
realització d'altres activitats de caràcter educatiu, cultural o esportiu. En el cas de
centres docents que imparteixin el segon cicle d'educació infantil, tindran, a més,
accés independent de la resta d'instal·lacions.
b) Reunir les condicions de seguretat estructural, de seguretat en cas d'incendi, de
seguretat d'utilització, de salubritat, de protecció enfront del soroll i d'estalvi
d'energia que assenyala la legislació vigent. Així mateix, han de complir els
requisits de protecció laboral que estableix la legislació vigent.
c) Tenir, en els espais en què es desenvolupi la pràctica docent ventilació i
il·luminació natural i directa des de l'exterior.
d) Disposar de les condicions d'accessibilitat i supressió de barreres exigides per la
legislació relativa a les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i nodiscriminació de persones amb discapacitat, sense perjudici dels ajustos raonables
que s'hagin d'adoptar.
e) Disposar com a mínim dels següents espais i instal·lacions: Despatxos de direcció,
d'activitats de coordinació i d'orientació. Espais destinats a l'administració. Sala de
professors adequada al nombre de professors. Espais apropiats per a les reunions
de les associacions d'alumnes i de mares i pares d'alumnes, en el cas de centres
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sostinguts amb fons públics. Lavabos i serveis higienicosanitaris adequats al
nombre de llocs escolars, a les necessitats de l'alumnat i del personal educatiu del
centre, així com lavabos i serveis higienicosanitaris adaptats per a persones amb
discapacitat en el nombre, proporció i condicions d'ús funcional que la legislació
aplicable en matèria d'accessibilitat estableix. Espais necessaris per impartir els
suports a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
3. Els centres docents que imparteixin l'educació primària, l'educació secundària
obligatòria i / o el batxillerat han de comptar, a més amb: Un pati d'esbarjo,
parcialment cobert, susceptible de ser utilitzat com a pista poliesportiva, amb una
superfície adequada al nombre de llocs escolars. En cap cas serà inferior 900 metres
quadrats. Biblioteca, amb una superfície, com a mínim, de 45 metres quadrats en els
centres que imparteixin l'educació primària, i 75 metres quadrats en els centres que
imparteixin l'educació secundària obligatòria o el batxillerat. Un gimnàs amb una
superfície adequada al nombre de llocs escolares. Tots els espais en què es
desenvolupen accions docents, així com la biblioteca, comptaran amb accés a les
tecnologies de la informació i la comunicació en quantitat i qualitat adequades al
nombre de llocs escolars, garantint l'accessibilitat als entorns digitals de l'alumnat
amb capacitats diferents.
4. Els requisits d'instal·lacions podran flexibilitzar d'acord amb el que estableix l'article
20 i la disposició addicional tercera d'aquest Reial decret.
•

Article 4. Llocs escolars.
1. El nombre de llocs escolars dels centres es fixarà en les corresponents disposicions
per les quals s'autoritzi la seva obertura i funcionament, tenint en compte el nombre
màxim d'alumnes per unitat escolar i el nombre total d'unitats autoritzades en funció
de les instal·lacions i condicions materials que estableix aquest reial decret.
2. Als efectes del que disposa aquest Reial decret, s'entén per nombre de llocs escolars
el nombre d'alumnes que un centre pot atendre simultàniament, de manera que es
garanteixin les condicions de qualitat exigibles per a la impartició de l'ensenyament.

De centres d’educació secundària:
•

Article 13. Condicions generals.
1. En els centres d'educació secundària podrà impartir l'educació secundària obligatòria,
el batxillerat i la formació professional.
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2. En els centres d'educació secundària que ofereixin els ensenyaments d'educació
secundària obligatòria s'han d'impartir els quatre cursos de què consta aquesta etapa
educativa amb subjecció a l'ordenació acadèmica en vigor. Aquests centres han de
tenir, com a mínim, una unitat per a cada curs i disposar de les instal·lacions i
condicions materials recollides en l'article següent.
3. Els centres d'educació secundària en els quals s'imparteixi el batxillerat oferiran,
almenys, dues de les modalitats de les quals preveu l'article 34.1 de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació. Referent a això, s'entendran que imparteixen la
modalitat d'arts quan ofereixin almenys una de les vies que preveu l'article 5.3 del
Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura del
batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.
4. El requisit anterior no és aplicable per als centres d'educació secundària en els quals
s'imparteixin les dues vies de la modalitat d'arts.
5. Els centres docents que imparteixen títols de Formació professional estaran sotmesos
als requisits mínims que estableix aquest Reial decret, així com els establerts en el
Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general
de la formació professional del sistema educatiu, i la normativa que reguli els títols de
tècnic i títols de tècnic superior de formació professional.
•

Article 14. Instal·lacions i condicions materials dels centres que imparteixen educació
secundària obligatòria.
1. Els centres en què s'imparteixi educació secundària obligatòria disposaran, com a
mínim, de les següents instal·lacions:
a) Una aula per cada unitat amb una superfície adequada al nombre d'alumnes
escolaritzats autoritzats i en tot cas, amb un mínim d'1,5 metres quadrats per lloc
escolar.
b) Per cada 12 unitats o fracció, una aula-taller per a tecnologies i dues aules a les
activitats relacionades amb les matèries de música i educació plàstica i visual
respectivament.
c) Almenys un laboratori de Ciències Experimentals per cada 12 unitats o fracció.
d) Un espai per cada vuit unitats per a desdoblament de grups i un altre per a
activitats de suport i reforç pedagògic.
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•

Article 15. Instal·lacions i condicions materials dels centres que imparteixen batxillerat.
1. Els centres en què s'imparteixi batxillerat han de disposar, com a mínim, d'una aula
per cada unitat amb una superfície adequada al nombre d'alumnes escolaritzats i en
tot cas, amb un mínim d'1,5 metres quadrats per lloc escolar.
2. Un espai per cada quatre unitats per a desdoblament de grups i un altre per a
activitats de suport i reforç pedagògic.
3. En funció de les modalitats del batxillerat impartides, els centres hauran de disposar,
així mateix, de les instal·lacions següents:
a) Per a la modalitat d'arts: Dues aules diferenciades dotades de les instal·lacions
adequades per a l'ensenyament de les matèries de modalitat quan s'imparteixi la
via d'arts plàstiques, imatge i disseny i una aula de música quan s'imparteixi la via
d'arts escèniques, música i dansa.
b) Per a la modalitat de Ciències i Tecnologia: Tres laboratoris diferenciats de Física,
Química i Ciències, una aula de dibuix i una aula de Tecnologia

•

Article 16. Relació d'alumnes per unitat.
1. Els centres d'educació secundària tindran, com a màxim, 30 alumnes per unitat
escolar en educació secundària obligatòria i de 35 a batxillerat.

•

Article 17. Professionals que atenen l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.
1. Per impartir els ensenyaments d'educació secundària obligatòria i de batxillerat serà
necessari tenir el títol graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, a més del màster que
habilita per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària
obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
2. Els professors de l'educació secundària han, així mateix, d'acreditar la qualificació
específica per impartir les àrees i matèries respectives.

•

Article 18. Nombre mínim de professors dels centres que ofereixen l'educació
secundària obligatòria i el batxillerat.
1. El nombre mínim de professors en els centres d'educació secundària serà el necessari
per cobrir l'horari que s'estableixi en els diferents programes i plans d'estudi
autoritzats.
2. Els centres que escolaritzin alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
comptaran a més, amb el personal que, si s'escau determini l'Administració educativa
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competent. Aquest personal haurà d'estar en possessió de la titulació o qualificació
adequada.
•

Article 19. Requisits de centres que ofereixen els Programes de Qualificació Professional
Inicial.
1. La impartició dels mòduls específics a què es refereix l'article 30.3, lletra a) ib), de la
Llei Orgànica d'Educació, requerirà disposar dels espais i equipaments que per a
cadascun d'ells determini l'Administració educativa competent.
2. La impartició dels mòduls voluntaris a què es refereix l'article 30.3 lletra c) de la Llei
Orgànica d'Educació, requerirà disposar, almenys, dels mateixos requisits exigits per
a l'autorització de centres de formació d'adults que imparteixen l'educació secundària
obligatòria.

•

Article 20. Flexibilització dels requisits d'instal·lacions per als centres docents que
imparteixin diferents ensenyaments al mateix edifici o recinte escolar.
1. En el cas de centres situats en el mateix edifici o recinte escolar, el pati d'esbarjo i la
sala polivalent dels centres d'educació primària cobreixen les exigències
corresponents dels centres d'educació infantil, sempre que es garanteixi, per als
alumnes d'educació infantil l'ús d'aquesta dependència en horari independent, llevat
que es tracti de centres que agrupen alumnes de diferents etapes en les mateixes
unitats. De la mateixa manera, el despatx de direcció, els espais destinats a
l'administració i la sala de professors dels centres d'educació primària cobreixen les
exigències d'aquestes instal·lacions en educació infantil.
2. En el cas de centres d'educació primària i d'educació secundària obligatòria situats en
el mateix edifici o recinte escolar, es consideren instal·lacions comunes les següents:
a) La biblioteca.
b) El gimnàs.
c) El pati d'esbarjo.
d) Els despatxos de direcció, els espais destinats a l'administració i la sala de
professors.
e) En els centres amb fins a dotze unitats d'educació primària i fins a vuit unitats
d'educació secundària obligatòria, l'aula-taller per a tecnologies i les aules de
música i educació plàstica i visual cobreixen l'exigència de la sala polivalent
d'educació primària.
3. En el cas de centres que imparteixin educació secundària obligatòria i batxillerat, han
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de complir les condicions que s'especifiquen en els articles 14 i 15 d'aquest Reial
decret, amb les següents excepcions:
a) El gimnàs, la biblioteca, el pati d'esbarjo, els espais destinats a l'administració, els
despatxos i la sala de professors es consideraran instal·lacions comunes.
b) Una de les aules diferenciades a què fa referència l'article 15.2 apartat a) per a
l'ensenyament de les matèries de batxillerat de la modalitat d'arts, en la via d'arts
plàstiques, imatge i disseny, cobreix l'exigència de l'aula de dibuix de la modalitat
de ciències i tecnologia i viceversa. Així mateix cobreix l'exigència de l'aula
d'educació plàstica i visual per a l'educació secundària obligatòria.
c) L'aula de música per al batxillerat d'arts en la via d'arts escèniques, música i dansa,
cobreix l'exigència de l'aula de música per a l'educació secundària obligatòria.
d) Els laboratoris per al batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia cobreixen
l'exigència del laboratori de ciències experimentals per a l'educació secundària
obligatòria. De la mateixa manera, l'aula de tecnologia per al batxillerat cobreix
l'exigència de l'aula-taller de tecnologies per a l'educació secundària obligatòria.
4. En els centres docents que imparteixin educació secundària obligatòria o batxillerat i
formació professional podran disposar de recursos humans i instal·lacions comunes.
A aquests efectes, es consideren instal·lacions comunes les que es destinin a usos
similars en funció del temps d'utilització dels espais respectius, previstos per a cada
un dels ensenyaments.

Totes aquestes normatives dividits en articles, lleis i decrets, de caràcter específic i general s'han
de tenir present a l'hora de crear qualsevol projecte educatiu des de zero. En el meu cas com que
no parteixo ven bé de res, ja que em recolzo amb el sistema educatiu que hi ha al col·legi
Lestonnac l'Ensenyança, tant per normatives, pel sistema educatiu utilitzat, les seves
instal·lacions i en el seu professorat per ajudar-me a realitzar aquest pla formatiu no tindre massa
complicacions en complir tots aquests requisits.
Tot i això, estic molt satisfet en haver cercat aquesta informació, això m'ha donat una molt millor
idea del món en el qual he de desenvolupar aquest projecte i em farà parar cura en certs aspectes
a l'hora d'elaborar-lo. També m'ha fet reflexionar en la complexitat que ha de tindre qualsevol
projecte educatiu per satisfer totes aquestes normatives, les quals han sigut moltíssimes més de
les que m'esperava, dit això, trobo correcte que s'exigeixi tant, ja que l'educació de les següents
generacions és un tema molt delicat que tractar i sempre s'ha d'aspirar a la màxima qualitat
d'aquesta.
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Competències bàsiques:
Un dels conceptes més importants a tenir en compte a l'hora d'elaborar un pla formatiu és el
compliment de les competències bàsiques, que són tots aquells coneixements necessaris perquè
els alumnes es puguin desenvolupar en la seva vida personal i laboral una vegada siguin adults.
Això és un concepte essencial, ja que és la raó principal del sistema educatiu, el no complir els
requisits de les competències bàsiques faria perdre el propòsit del projecte, per sort, la
generalitat ha agrupat en onze competències diferents tots aquells coneixements que es
consideren essencials en l'àmbit digital, aquestes estan dividides en quatre grups i aquests són
les següents[3][4]:

Instruments i aplicacions
•

Competència 1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les
tasques a realitzar
Aquesta competència fa referència a l’adequada selecció i utilització dels dispositius
digitals entesos com a interfície: ordinador, perifèrics, telefonia mòbil, càmeres, tauletes,
etc., i al coneixement de les funcionalitats bàsiques del seu programari tenint en compte
les tasques a realitzar.
El coneixement de l’adaptabilitat dels dispositius ha de permetre, també, fer-los
accessibles a la diversitat de necessitats de l’alumnat tot facilitant i personalitzant els seus
aprenentatges.
La robòtica i la programació, enteses de forma àmplia, queden integrades en aquesta
competència. La programació fa referència a l’ús de diversos llenguatges associats al
control de dispositius, llenguatges web i d’altres; la robòtica té compte de l’aplicació de
la programació per al funcionament de ginys, sensors, recollida automàtica de dades, etc.
Per a la gradació de la competència s’ha considerat el nivell de complexitat de les tasques
a realitzar:
1. Seleccionar els dispositius per a un primer nivell.
2. Seleccionar i configurar per a un segon nivell.
3. Seleccionar, configurar i programar per a un tercer nivell.
S’entenen per funcionalitats bàsiques del dispositiu les més elementals i pròpies que s’hi
poden realitzar, la seva apropiada configuració en funció de la tasca, l’adequació a
l’entorn digital de treball, així com l’emmagatzematge i publicació corresponents, si
escau, de les tasques realitzades. Per entorns digitals de treball s’entén aquí els formats
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pels diversos dispositius digitals de què es disposen, les interconnexions que s’hi
estableixen i els aspectes de seguretat i emmagatzematge de dades que s’estructuren al
seu voltant.
•

Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals
Aquesta competència es refereix a la utilització d’aplicacions locals i en línia per a la
producció de documents digitals en formats diversos, mitjançant l’edició de textos, el
tractament de dades numèriques i la seva representació gràfica, i l’elaboració de
presentacions multimèdia a partir de la inserció d’elements audiovisuals ja existents.
La creació de documents és un dels aspectes tradicionalment més rellevants pel que fa al
treball amb dispositius digitals i representa, a la vegada, una de les pràctiques i usos més
habituals que s’han realitzat amb tecnologia digital.
La tipologia de documents que es pot generar actualment és molt diversa, tant pel que fa
al format com a les possibilitats de ser documents compartits amb d’altres i generats a
partir del treball col·laboratiu en entorns digitals.
Per a la gradació de la competència s’ha considerat el nivell de complexitat en la
producció de documents digitals, i dependrà de les funcionalitats utilitzades, bàsiques o
estàndards, segons la tasca a realitzar, així com de la complexitat del document generat:
1. Elaborar documents fent ús de les funcions més bàsiques d’edició de text,
presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques i representacions
gràfiques.
2. Elaborar documents fent ús de les funcions estàndards d’edició de text,
presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques i representacions
gràfiques.
3. Elaborar documents complexos, tot utilitzant les funcions estàndards i altres
funcions segons les necessitats.
S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies i senzilles de cada aplicació; per
exemple, creació, format i gestió de documents; corrector ortogràfic; taules; fórmules i
càlculs senzills. Per funcions estàndards s’entén les funcionalitats més utilitzades en
l’elaboració dels documents; per exemple, encapçalaments, peus de pàgina, animacions,
referències relatives. S’entén per documents complexos els que integren elements de
diferent tipologia i procedència, tot utilitzant en cada cas les funcions necessàries d’edició
de text, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques i representacions
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gràfiques.
•

Competència 3: Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en
moviment per a produccions de documents digitals
Aquesta competència fa referència a la creació de produccions multimèdia a partir de la
captació, creació i edició d’imatges fixes, imatges en moviment i materials sonors ja
existents o prèviament enregistrats, tot utilitzant aplicacions digitals, locals i en línia.
Els estudiants han de saber utilitzar dispositius que permetin la captació, creació i
emmagatzematge de so, imatge fixa i imatge en moviment, manipular-ne les
característiques (mida, format, etc.) i editar els diferents documents per obtenir una
producció multimèdia acabada, que pot incloure diversos elements.
Cal tenir en compte que tant la ràpida evolució d’aparells i aplicacions com el seu ús fora
de l’àmbit escolar fan que el moment en què els estudiants adquireixin el coneixement
de la competència pot ser molt diferent entre ells, però es tracta que en acabar
l’escolaritat obligatòria tots arribin a adquirir-ne un domini suficient que els permeti
realitzar produccions multimèdia i adaptar-se, en un futur, a noves aplicacions.
Per a la gradació de la competència s’ha considerat la complexitat del producte
multimèdia resultant, la combinació de diversos elements audiovisuals i les funcions
d’edició utilitzades, bàsiques o estàndards, tant per a l’edició d’imatge fixa, so i imatge en
moviment com per a l’edició multimèdia:
1. Realitzar produccions multimèdia senzilles a partir de materials propis o aliens, tot
aplicant-hi les funcions bàsiques dels programes d’edició.
2. Realitzar produccions multimèdia a partir de materials propis o aliens, tot aplicanthi les funcions bàsiques dels programes d’edició.
3. Realitzar produccions multimèdia a partir de materials propis o aliens, que
combinin elements audiovisuals diversos, tot aplicant-hi les funcions estàndards
dels programes d’edició.
S’entén aquí per producció multimèdia senzilla la producció on no s’hi combinen formats.
Per funcions bàsiques, s’entén les més pròpies i senzilles de cada aplicació; per exemple,
obtenció d’imatges, enregistrament, eines d’edició, importació i exportació, formats i
publicació.
Les funcions estàndards són les més utilitzades en l’elaboració dels documents en general
i integren les funcions bàsiques. Són funcions estàndards, per exemple, capes i filtres;
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pistes, mescles i efectes; velocitat i animació. No s’hi consideren les funcions avançades
que només utilitzen els usuaris experts en documents molt específics.

Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
•

Competència 4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals
Aquesta competència fa referència a la cerca d’informació digital, especialment a Internet
i es pot trobar en formats diversos: text, documents, àudio, imatges, vídeos, mapes, etc.
La cerca s’ha de planificar a partir dels objectius, que determinen la tipologia, les fonts i
els mitjans digitals que s’han d’utilitzar.
Es parteix del supòsit que els alumnes ja coneixen els cercadors convencionals i són
capaços de fer-hi cerques bàsiques. Per tant, s’incideix en la necessitat de millorar la
planificació de la cerca, l’ús d’aplicacions i fonts d’informació combinades i interactives,
el contrast de les informacions i la selecció de les més pertinents.
Cal que els estudiants capturin i seleccionin la informació amb criteris de rellevància,
fiabilitat i credibilitat. Aquesta selecció ha d’anar acompanyada d’un procés crític de
transformació de la informació que consideri la idoneïtat per als seus objectius i impliqui
contrast i adaptació al llenguatge i nivell de l’alumnat, tot citant-ne les fonts i refusant
apropiacions indegudes i el plagi de la informació. En aquest sentit les competències 5 i
11 hi estan estretament relacionades.
El procés d’emmagatzematge també forma part d’aquesta competència. S’entén per
emmagatzematge la sindicació dels continguts, la creació de canals de vídeo o de
presentacions, eines d’anotació, blog, etc.
Per a la gradació de la competència s’han considerat les estratègies de cerca (bàsica,
avançada, dinàmica), l’ús de diferents aplicacions i fonts, la valoració crítica i la selecció
de la informació obtinguda:
1. Realitzar cerques bàsiques i seleccionar informació rellevant considerant diverses
fonts.
2. Realitzar cerques avançades, valorar críticament la informació obtinguda per
diverses fonts i seleccionar-la de manera adequada.
3. Realitzar cerques avançades i dinàmiques en diversos contextos, valorar
críticament la informació obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la de manera
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adequada.
S’entén aquí com a cerca bàsica la que es fa a partir d’un terme o paraula clau a través
d’un cercador convencional tant per xarxes locals com per Internet.
Aquesta cerca es converteix en avançada quan requereix un major coneixement de les
estratègies de cerca, cosa que implica, entre d’altres, acotar la franja temporal, l’espai
geogràfic, l’idioma, els formats, operadors lògics de cerca, etc., i la combinació d’eines
per diferents contextos i graus de dificultat.
És a dir, afinar la cerca mitjançant l’especificació de paràmetres que en limitin l’abast.
Una cerca dinàmica és la que es produeix de manera automàtica i programada, a partir
del filtratge d’informacions per criteris determinats i mitjançant eines específiques (per
exemple: lectors d’RSS).
Per contextos de cerca aquí ens referim a l’entorn simbòlic en què es du a terme la cerca,
per exemple un treball personal per elaborar un monogràfic, una cerca en grup per a una
tasca escolar, una cerca en l’entorn familiar per fer gestions en línia, etc.
L’assoliment d’aquesta competència ha de servir perquè l’alumnat, dins d’una societat
digitalitzada, sàpiga cercar la manera de resoldre les qüestions que se li plantegen.
•

Competència 5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals
Aquesta competència fa referència a la comprensió de la informació i al seu processament
cognitiu mitjançant l’ús d’instruments i aplicacions digitals. L’objectiu és construir
coneixement significatiu a partir dels aprenentatges i de les pròpies idees, i també
resoldre problemes reals o versemblants i interpretar situacions de la vida quotidiana.
Tot i que la informació per crear nou coneixement prové de fonts molt diverses, llibres, la
pròpia memòria, converses, etc., també s’obté d’Internet, per la qual cosa aquesta
competència suposa continuar el treball intel·lectual de la tasca que s’ha iniciat a la
competència 4.
El desenvolupament de la competència suposa la construcció i aplicació de models o
patrons per mitjà de recursos digitals que facilitin als estudiants les tasques d’organitzar,
comprendre, representar i comunicar pensaments, arguments i conclusions relacionats
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amb els continguts curriculars i amb la vida quotidiana. Aquestes tasques es poden
realitzar tant de forma individual com col·laborativa.
L’adquisició d’aquesta competència fa referència a l’ús de la tecnologia digital com a
instrument de treball intel·lectual, i té en compte la complexitat digital amb què
s’expressen aquestes destreses intel·lectuals, i l’expertesa en la utilització i l’adaptació
del programari per realitzar la tasca convinguda.
Per a la gradació s’ha tingut en compte l’abast dels instruments digitals: genèrics o
específics, i la seva combinació per realitzar una producció multimodal:
1. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals genèrics.
2. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals
específics, mitjançant les seves opcions bàsiques.
3. Organitzar i construir nou coneixement combinant diversos instruments digitals i
emprant les opcions estàndards d’instruments específics.
Es distingeixen els instruments digitals genèrics, com ara el processador de textos, dels
instruments digitals específics i propis del web 2.0 per les seves característiques
d’usabilitat i funcionalitat. Els instruments digitals genèrics són més versàtils, per la qual
cosa tenen un ús generalitzat, tot i que ofereixen poca especialització per al
desenvolupament de la tasca, com seria, per exemple, crear un mapa conceptual amb un
processador de text.
Els instruments digitals específics compten amb prestacions que permeten una major
intencionalitat per realitzar determinades tasques, com per exemple un programa
específic per crear mapes conceptuals.
La combinació d’instruments i aplicacions correspon a la gradació de tercer nivell.
S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies i senzilles de cada aplicació, i les
funcions estàndards són les més àmpliament utilitzades en les diferents aplicacions
digitals.
•

Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb
eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement
Aquesta competència fa referència a l’organització dels entorns personals d’aprenentatge
que reuneixin les aplicacions, fonts d’informació, recursos, estratègies de gestió del
temps i eines de comunicació que utilitza cada alumne, així com el dossier personal
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d’aprenentatge que conté els documents que resultin de la seva producció intel·lectual
durant el procés d’aprenentatge.
Es fonamenta en l’article 89.3 de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), on s’estableix el
concepte dossier personal d’aprenentatge o portafolis digital, referit a l’alumnat en
aquests termes: “El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa
accessibles, d’acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents
i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna
durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als
ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés
d’avaluació”.
Per tant, la competència està vinculada amb la planificació de les plataformes, aplicacions,
i recursos digitals que els centres hagin establert dins del seu pla TAC, així com els recursos
que els alumnes utilitzin de manera personal, i amb l’ús que des de la segona etapa de
l’educació primària se li hagi anat donant al dossier personal d’aprenentatge.
A banda d’un dossier personal d’aprenentatge on l’estudiant sedimenta les seves pròpies
produccions, reflexions, etc., i tenint en compte el ventall de fonts d’informació, de
serveis, d’aplicacions i de connexions digitals que es tenen a l’abast, es fa necessari, en
finalitzar l’educació secundaria obligatòria, que els alumnes organitzin un o diversos
entorns personals d’aprenentatge amb la finalitat que els siguin útils al llarg de la vida.
L’abast d’aquesta competència la relaciona amb tota la resta de competències digitals.
En aquest sentit aquesta competència proposa un espai digital on concretar, de manera
especial, dos dels supòsits esmentats a la LEC com a principis rectors del sistema educatiu,
i que són l’educació al llarg de la vida i l’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
Per a la seva gradació s’ha considerat el grau d’autonomia com a element que marca el
nivell d’aprenentatge de l‘alumne a l’hora d’organitzar el seu entorn i la complexitat de
les aplicacions utilitzades:
1. Organitzar i usar, de manera pautada, un entorn personal d’aprenentatge, que
inclogui el dossier personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques de
cerca i creació, i de comunicació.
2. Organitzar i usar, de manera autònoma, un entorn personal d’aprenentatge, que
inclogui el dossier personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques de
cerca i creació i, amb l’ajut d’un tutorial, realitzar sistemes d’intercanvi de
comunicació.
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3. Organitzar, usar i configurar, de manera autònoma amb criteri propi, un entorn
personal d’aprenentatge, que inclogui el dossier personal d’aprenentatge,
utilitzant aplicacions avançades de cerca, i aplicacions estàndards de creació i de
sistemes d’intercanvi de comunicació.
S’observa la necessitat que sigui en aquest entorn personal d’aprenentatge on es registri
el dossier personal d’aprenentatge de l’alumne generat al llarg de les diferents etapes
educatives.
S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies i senzilles de cada aplicació, i les
funcions estàndards són les més àmpliament utilitzades en les diferents aplicacions
digitals. S’entén com a cerca avançada la que permet delimitar paràmetres de cerca.

Comunicació interpersonal i col·laboració
•

Competència 7: Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions
virtuals per compartir informació
Aquesta competència fa referència a la selecció i utilització de les eines virtuals de
comunicació interpersonal i de publicació, tenint en compte que la finalitat de la
competència és comunicar, intercanviar, presentar i compartir informació, tant personal
com acadèmica i professional, en diversos entorns comunicatius.
Els estudiants han de ser capaços de conèixer els codis i el funcionament dels mitjans i
canals digitals de comunicació i publicació més habituals, i utilitzar-los adequadament en
funció de l’objectiu comunicatiu, el tipus d’informació a transmetre o publicar i l’entorn
en què es desenvolupa la comunicació.
En aquest sentit, aquesta competència està estretament relacionada amb les
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic, ja que aporta la vessant digital del que
exposa aquest document.
L’abast d’aquesta competència està relacionada amb els sistemes de comunicació digitals
emprats, el sincronisme o asincronisme de la comunicació, la direccionalitat de la
informació, l’abast del sistema comunicatiu, el canal comunicatiu i el tipus de dispositiu
que s’utilitza.
Pel que fa als sistemes de comunicació digitals emprats (correus, programaris diversos de
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missatgeria instantània, videoconferències, etc.), s’ha de tenir en compte que aquests
sistemes es poden classificar en sistemes específics per a aquesta finalitat o bé sistemes
integrats en entorns col·laboratius més extensos i d’intencionalitats diverses:
d’aprenentatge, de treball, de lleure, etc.
Tanmateix és convenient tenir en compte el sincronisme o asincronisme de la
comunicació, pel que fa a la coincidència de l’emissor i receptor/s o la seva absència, en
el temps.
Els sistemes digitals presenten diverses direccionalitats de la informació que convé tenir
en compte en funció de l’objectiu comunicatiu. Aquesta direccionalitat pot tenir una
funció connectora (un a un), distribuïdora (un a molts), col·lectora (molts a un), o universal
(molts a molts).
Cal tenir present també l’abast del sistema comunicatiu (públic o privat), el canal (oral,
escrit i multimèdia) i el dispositiu utilitzat (estàtic o portable).
Per a la gradació de la competència s’ha considerat la dificultat de les accions que es
realitzen en entorns personals de comunicació i publicació: comunicar-se, publicar i
gestionar sistemes de comunicació. En el moment en què en la graduació s’inclouen
accions de publicació, intervé també el criteri d’adequació, és a dir, la idoneïtat del
registre lingüístic utilitzat en funció de la situació comunicativa:
1. Comunicar-se i publicar a través dels sistemes digitals de comunicació més
habituals.
2. Gestionar sistemes comunicatius interpersonals per comunicar-se i publicar-hi
amb criteris d’adequació.
3. Organitzar i gestionar sistemes comunicatius interpersonals per comunicar-se i
publicar-hi amb criteris d’adequació.
•

Competència 8: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de
treball col·laboratius
Aquesta competència fa referència a l’ús d’eines i entorns virtuals que faciliten la
realització d’activitats col·laboratives: wikis, documents compartits, plataformes de
formació, xarxes, etc. i se centra en la necessitat que l’alumne sàpiga utilitzar, en el seu
treball d’aula, les possibilitats que ofereixen els entorns virtuals pel que fa al treball i a
l’aprenentatge col·laboratiu.
Una de les propietats dels entorns virtuals és la de permetre fer ús de múltiples
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aplicacions en línia que faciliten activitats de grup: creació compartida de documents,
d’imatges, de vídeos, etc.; formar part de grups de debat per a l’intercanvi d’idees; oferir
o rebre ajuda; col·laborar en projectes que es considerin d’interès per a l’alumnat, etc. La
relació amb les altres competències s’hi pot establir de forma clara, ja que la possibilitat
d’utilitzar eines i entorns col·laboratius es generalitza paral·lelament a l’ús d’Internet i
amb el desplegament d’eines col·laboratives associades a la majoria de programaris.
El desenvolupament de projectes col·laboratius amb el suport d’aquestes eines virtuals
en línia permet superar barreres d’espai i temps amb eines sincròniques i asincròniques,
facilitar la cerca, el processament de la informació, l’edició i la divulgació de continguts
personals o de grup i la possibilitat de mantenir una comunicació tant en l’entorn
acadèmic com social.
L’adquisició de la competència versa en l’ús d’un ventall de possibilitats on intervenen
entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu d’accés lliure o restringit, col·laboracions
de gestió piramidal (aplicacions gestionades per un administrador) o de gestió horitzontal
(on tots els membres del grup tenen drets d’edició) i eines de comunicació compartida,
com ara correus, xat, fòrum, debat, joc de rol, videoconferència, etc.
Per a la gradació de la competència s’ha considerat el grau d’autonomia en la participació,
desenvolupament, gestió i utilització de les funcions col·laboratives d’entorns virtuals i la
capacitat per gestionar-les: creació, participació activa, publicació, així com la possibilitat,
com a grau de màxim assoliment, de dinamitzar grups per interessos personals en entorns
d’aprenentatge:
1. Participar en activitats col·laboratives en entorns virtuals usant les seves
funcionalitats bàsiques.
2. Participar i desenvolupar activitats col·laboratives tot seleccionant les eines
bàsiques més convenients en cada cas.
3. Participar, desenvolupar, organitzar i gestionar un entorn de treball col·laboratiu,
i realitzar-hi activitats col·laboratives.
S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies i senzilles de cada aplicació, i les
funcions estàndards són les més àmpliament utilitzades en les diferents aplicacions
digitals.
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Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
•

Competència 9: Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual
Aquesta competència fa referència a les accions de ciutadania digital que l’alumnat ha de
saber dur a terme per integrar-se en la societat, i promou les destreses personals que
s’han anat exercitant al llarg de totes les altres competències per resoldre situacions de
gestió electrònica tant administrativa com comercial, formativa i altres.
En aquest sentit les activitats que li corresponen estan estretament relacionades amb la
competència 4 (cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a
realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals), la 7 (participar en entorns de
comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació) i l’11 (actuar
de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de
seguretat i de sostenibilitat). El que aporta de nou aquesta competència és la finalitat per
a la qual es realitzen les accions de cerca, comunicació i l’actuació de forma segura.
El fet, cada vegada més estès, que tràmits i serveis (compres, treball, aprenentatge
permanent, cultura i lleure) es realitzin per Internet suposa que l’alumnat ha de
desenvolupar la capacitat de valorar el sistema de comunicació més eficient per dur a
terme aquestes accions, i saber com actuar en entorns digitals per tal de resoldre
satisfactòriament les seves necessitats.
Per a la gradació s’han considerat els tipus d’accions i la complexitat en la navegació dels
portals on es realitzen i el seguiment de la informació:
1. Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de navegació lineal on es
demanen accions simples, fer seguiment de la informació de forma directa i tenir
cura dels temes relatius a la identitat digital.
2. Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de navegació encadenada a
partir d’accions simples, fer seguiment automàtic de la informació i tenir cura dels
temes relatius a la identitat digital.
3. Realitzar tot tipus d’actuacions de gestió digital i utilitzar la diversitat de serveis
d’Internet per automatitzar la gestió i fer el seguiment de la informació.
En un primer grau s’han tingut en compte accions de gestió digital d’ús majoritari per part
de la ciutadania i sovint associades a portals amb navegació interna lineal.
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Per al segon grau, es consideren les accions d’ús majoritari incloent-hi portals que
requereixin navegacions encadenades a partir d’opcions simples, ofertes des del mateix
entorn.
I finalment, per al tercer grau, qualsevol tipus de gestió en qualsevol tipus de portal,
independentment de la dificultat per realitzar-la, fins i tot en la gestió que requereix
accions encadenades a partir de decisions que necessiten informacions addicionals.
•

Competència 10: Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per
a la prevenció de riscos
Aquesta competència tracta de les accions que es poden dur a terme des dels centres
educatius per promoure hàbits saludables pel que fa a l’ergonomia i les TIC a partir de
tasques informatives i reflexives, entenent per ergonomia, tal com diu el Diccionari de la
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la «ciència que tracta de l’adaptació del
treball a les condicions físiques i psíquiques humanes, a fi que el binomi persona-màquina
assoleixi la més gran eficàcia possible».
El coneixement de les possibles lesions físiques i psíquiques derivades d’un treball
continuat forma part de la prevenció dels riscos en tots i cadascun dels diferents
col·lectius laborals, també pel que fa al treball amb dispositius digitals. Atès que l’alumnat
és un usuari intensiu d’aquests dispositius, tant dins com fora de les aules, és fonamental
que els centres educatius posin al seu abast la informació necessària per a la prevenció
d’efectes nocius.
D’altra banda, també cal conèixer possibles situacions de risc des del punt de vista
conductual associades a l’ús de les tecnologies. Fomentar una actitud crítica en aquest
sentit hauria de contribuir a la prevenció de problemes de conducta i addiccions. En
aquest sentit, els estudiants han de conèixer plans d’actuació i espais d’ajuda i suport
d’entitats públiques i privades on recórrer en cas que sigui necessari.

•

Competència 11: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital
Aquesta competència fa referència a la necessitat de reflexionar i conèixer les
implicacions que es desprenen a partir de l’ús habitual de la tecnologia i d’Internet pel
que fa a qüestions de legalitat, seguretat, sostenibilitat i de la identitat digital. En aquest
sentit, aquesta competència es relaciona amb totes les altres pel seu contingut cívic i amb
els aprenentatges al llarg de la vida.
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Valorar des del punt de vista ètic els continguts que els usuaris difonen a la xarxa ha de
ser un motiu de reflexió per evitar possibles ofenses, discriminacions i apologies
d’ideologies considerades èticament reprovables tant les que es refereixen a entitats,
com a col·lectius o a persones físiques. Així mateix, i pel que fa a qüestions legals, s’han
de considerar les llicències que emparen tant els drets d’autoria de produccions pròpies
com les produccions de tercers i, per tant, tenir nocions de la legislació respecte de les
produccions digitals.
Pel que fa a la seguretat digital és convenient tenir en compte les possibles manipulacions
dels dispositius connectats a la xarxa com atacs digitals, apropiació de dades, replicacions
virals, etc.
Les conseqüències, pel que fa a la sostenibilitat i a la generació de brossa digital, referent
tant a produccions que no tenen continuïtat i que malmeten recursos diversos per
exemple d’espai a la xarxa, de consums energètics innecessaris, de sobredimensió de
dispositius, etc., com a la brossa física referida a dispositius o consumibles que són
substituïts per d’altres de nous (ordinadors, tinta, tòners, paper, etc.), també són un
aspecte a tractar.
La major part d’aquestes qüestions també afecten el terreny més personal i vinculat a la
presència que podem tenir com a usuaris d’Internet i configura la nostra identitat digital.
S’entén per identitat digital la que es genera a partir de la nostra presència a la xarxa.
Aquesta competència també tracta, per tant, sobre la gestió eficaç de la nostra visibilitat,
reputació i privacitat a partir de les accions que es realitzin a Internet. Cal tenir en compte
que la manera més eficaç per saber gestionar la identitat digital és que els alumnes siguin
coneixedors dels entorns web i que hi participin.
D’altra banda, les qüestions que tracten aquesta competència no són fonamentalment
diferents als plantejaments ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat dels
principis normatius universals pel que fa a la conducta humana. Sí que convé tenir present
que es donen en nous escenaris més globalitzats i que ofereixen una falsa percepció
d’anonimat.
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Contingut curricular exigit:
Un element també molt important a tenir en compte a l'hora d'elaborar un pla formatiu, tant
com les competències bàsiques, és el contingut curricular exigit, igual que amb les
competències, la generalitat ha creat un llistat de quins són els continguts claus exigits en
l'àmbit digital, en aquest cas n'ha enllistat vint-i-vuit d'ells, aquest son els següents[5]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
Tipus de connexions entre aparells.
Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
Conceptes bàsics del sistema operatiu.
Seguretat informàtica.
Robòtica i programació.
Realitat virtual i augmentada.
Sistemes de projecció.
Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de
dades numèriques.
10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.
11. Funcionalitats dels navegadors.
12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.
13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.
14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en la
utilització de la informació.
16. Tractament de la informació.
17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.
18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA).
19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).
20. Sistemes de comunicació.
21. Normes de cortesia a la xarxa.
22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
23. Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura.
24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa.
25. Ergonomia: salut física i psíquica.
26. Entorns virtuals segurs.
27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució de
dispositius, etc.
28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.
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La generalitat, també, a part d'enumerar els continguts clau, ha enllaçat cada un d'ells amb les
competències bàsiques que practiquen, per facilitar la lectura, he creat una taula on es
referencien tots els conceptes clau amb totes les competències bàsiques relacionades:

Figura 1: Taula de relacions continguts clau – competències bàsiques[5]
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Tecnologies actuals:
Durant l'elaboració d'aquest projecte, per entendre millor la situació actual i per tal de trobar
possibles plataformes educatives a utilitzar complementàriament amb temari i altres activats, he
investigat quines tecnologies actuals existeixen per l'educació en l'àmbit digital. Durant la meva
cerca he trobat que, pels cicles educatius de primària i secundària hi ha poques plataformes que
ofereixin coneixements sobre molts dels temes de la informàtica com podria ser la seguretat
informàtica, l'accessibilitat de la tecnologia, el funcionament del món informàtic, etc...
Afortunadament, tot i això, actualment s'ha avançat molt en l'educació de la programació i hi ha
moltes plataformes que ofereixen coneixements per a tota mena d'edats sobre aquest tema,
introduint als alumnes en el món de la programació d'una manera senzilla i, moltes vegades,
sense haver d'utilitzar codi directament per programar, cosa que fa a aquestes plataformes molt
accessibles. A continuació presentaré els exemples més notables que he trobat durant la meva
investigació:
Scratch:

Figura 2: Scratch

Scratch, considerat pels experts com un llenguatge excel·lent per fer aprendre als més petits[6],
creat pel MIT Media Lab's Lifelong Kindergarten group, liderat per Mitchel Resnick l'any 2003, és
una plataforma de programació enfocada per a alumnes de poca edat gràcies a la seva simplicitat
i facilitat, el seu nom prové de la tècnica amb el mateix nom que utilitzen els discjòqueis a l'hora
de barrejar música. Per programar en comptes de codi en forma de text s'utilitzen "peces de
trencaclosques" que contenen funcionalitats de codi, aquestes, en ser encaixades unes amb les
altres van formant, a poc a poc, programes més complexes.
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Code.org:

Figura 3: Code.org

Code.org, creat per Hadi Partovi i Ali Partovi l'any 2013 és una plataforma de programació
enfocada per a alumnes de primària i de secundària (aproximadament entre 2n de primària i 4t
d'ESO) on s'ofereixen cursos de programació on els alumnes, igual que en Scratch es programa
a partir de "peces de trencaclosques" i, a base d'exercicis-jocs, van aprenent els conceptes
bàsics de la programació com podria ser bucles, variables, etc... Aquesta plataforma està sent
utilitzada actualment en el col·legi Lestonnac l'Ensenyança en l'assignatura de Robòtica de
primària.
MIT App Inventor:

Figura 4: MIT App Inventor
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MIT App Inventor és una és una plataforma de programació creada per Google i pel MIT
enfocada per a alumnes de cicles superiors (ESO i Batxillerat) on, igual que en les plataformes
anteriors, es programa mitjançant blocs, però, en aquest cas, serveixen per programar
aplicacions Android.

A part de plataformes educatives actualment també hi ha plataformes de caràcter recreatiu
que fomenten l'aprenentatge de la programació com per exemple CodeCombat, tot i ser un
videojoc trobo que plataformes com aquesta podrien ser elements molt valuosos per la
formació dels alumnes en l'àmbit digital de forma entretinguda, cosa que incitaria a la
investigació i l'aprenentatge per ells mateixos durant el seu temps de lleure.

Figura 5: CodeCombat

Tot i aquests avanços per l'educació de la programació, l'ofimàtica, la qual és una de les parts
centrals de l'assignatura d'informàtica actualment, segueix estant en el mateix estat, el mètode
principal d'aprenentatge continua sent utilitzar les plataformes de Microsoft office i realitzar els
exercicis plantejats per la mateixa companyia amb l'objectiu que els alumnes es puguin treure el
títol oficial d'aquesta plataforma, això resulta en exercicis molt repetitius, els quals acaben
avorrint als estudiants i no proporcionen coneixements permanents, ja que al cap dels anys, els
alumnes no presenten aquestes destreses que suposadament han après a l'hora de realitzar
documents i informes per a assignatures de cursos superiors i universitat, la qual cosa és realment
preocupant.
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Bloc del
desenvolupament
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Dissenyar un pla formatiu d’acord a les normatives:
En aquest apartat, sent un dels més importants de tot el projecte, desenvoluparé un pla formatiu
d'alt nivell d'informàtica basant-me en les normatives actuals explicant primer quin serà
l'enfocament del contingut educatiu, explicant quin temari trobo indicat introduir als alumnes
i de quina forma s'hauria de fer, a continuació crearé el contingut curricular i experimental
d'aquest, centrant-me sol en desenvolupar la part de programació per les raons que exposaré
en el seu degut punt, finalment, mostraré el resultat de la unitat didàctica realitzada.
Abans d'elaborar-lo però, s'haurà de fer un raonament del qual realment significa realitzar una
assignatura d'informàtica, ja que a part d'un temari que formi als alumnes sobre diferents àrees
de la informàtica també s'ha de pensar en un sentit més abstracte com podria ser formar en
"l'alfabetització digital" o en el "pensament computacional" aquests termes sent "la capacitat de
fer ús de la tecnologia" i "l'activitat de poder realitzar resolucions a problemes de forma que
s'accepti en un entorn computacional" respectivament, sent aquests aspectes molt parlats
actualment i, segons els experts, de gran importància pel futur[6][10], aquesta sent una raó per
les quals crec que un enfocament experimental pot ser tan beneficiós.
Amb això plantejarem la nostra assignatura d'informàtica com una assignatura on s'exposarà, al
llarg del cicle de secundària, temes clau relacionats amb la informàtica i la tecnologia i on es
treballarà per expandir, en els alumnes, els conceptes de "l'alfabetització digital", "pensament
computacional" i l'aprenentatge de la competència digital i de la ciència i tècnica informàtica amb
uns objectius clars i assequibles per a tots els alumnes.

Enfocament del contingut:
Un factor molt important a planejar abans de realitzar el contingut d'aquest projecte és
l'enfocament del seu contingut, és a dir, quin temari es vol impartir i de quina forma es vol fer.
Basant-me en la meva experiència com a estudiant un valor molt important que vull tenir sempre
present és intentar crear la unitat educativa el més interactiu i experimental possible, ja que crec
que la millor manera d'aprendre qualsevol matèria és involucrant-se amb ella, practicant i
experimentant amb els coneixements obtinguts, tot i això, tinc present que hi haurà parts del
temari que no podran evitar ser més teòriques, en aquestes s'ha d'intentar fer el contingut de
manera que sigui agradable i interessant pels alumnes intentant també involucrant-los durant
les lliçons.
En la realització d'aquest projecte s'ha pressuposat que a qualsevol centre educatiu està dotat
d'una aula amb suficients components informàtica per a satisfer les necessitats d'aquesta
assignatura, durant tota la previsió d'aquest projecte s'ha tingut en compte eliminar totes les
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despeses possibles perquè la inversió per part del departament o institució privada sigui mínima,
com ja s'ha mencionat en múltiples ocasions, en alguns casos s'han buscat plataformes de lliure
accés per tal que tots els alumnes puguin gaudir de l'assignatura independentment de la seva
condició econòmica.
Per tant, les despeses que tindrà aquest projecte seran del caire administratiu, aquest sent el
preu de les infraestructures del centre, el sou del professorat, el preu del material informàtic i el
preu del material didàctic que es desitgi utilitzar com a complement educatiu, si se'n desitja
utilitzar algun. Totes aquestes despeses són molt difícils de calcular i variaran de centre en centre
amb el que malauradament no puc donar cap pressupost aproximat.
A continuació exposaré quin crec que hauria de ser la matèria a impartir en aquest projecte, la
qual coincideix molt amb un projecte col·lectiu recentment desenvolupat per la Societat
Científica Informàtica Espanyola (SCIE) i la Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria
Informàtica (CODDII)[10]:
1. Conceptes bàsics d'informàtica/introducció:
Introducció al món de la informàtica exposant conceptes bàsics per iniciar als alumnes i saber el
nivell en el qual podem treballar.
2. El funcionament d'Internet:
Inclou les característiques, components, organització i funcionament de les xarxes, especialment
Internet, així com el seu ús, també inclou aspectes relacionats com aplicacions web i comerç
electrònic.
3. Accessibilitat en la tecnologia:
Es mostrarà el correcte disseny de la tecnologia per a facilitar el seu ús i també com s'adapta a
diferents tipus de discapacitats per tal que tothom pugui utilitzar-la
4. Seguretat informàtica:
S'ensenyarà diferents sistemes de seguretat actuals i pautes per a l'ús segur de les tecnologies.
5. Sistemes operatius i funcionament d'un terminal:
L'objectiu és saber com és l'estructura d'un fitxer i identificar-los, quins tipus sistemes operatius
existeixen, saber utilitzar les seves funcions bàsiques i saber instal·lar-los, finalment, saber que
és un terminal i saber utilitzar-lo.
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6. Aspectes legals:
Explicar drets d'autor, llicencies, tipus de software, etc... Perquè els alumnes puguin fer un ús ètic
de les tecnologies.
7. Programació:
Inclou introduir als alumnes a conceptes, llenguatges i activitats de programació com per
exemple "bucles", "variables" i "depurar" així com altres coneixements relacionats com per
exemple el raonament lògic i els algoritmes.

La distinció de conceptes clau, objectius i temari no és completament nítida entre aquests temes,
ja que es relacionen entre ells, per això és molt difícil separar i repartir per individual cada un
d'ells en unitats individuals, aquesta sent una de les raons, junt amb què la informàtica és un
tema molt important i molt extens com per ser donat en un sol cicle, de per què aquest projecte,
o un adaptat a les corresponents necessitat, hauria de ser implantat no sols a secundària sinó
que també s'hauria de donar aquests conceptes a primària d'una manera més simple i reduïda i
al batxillerat d'una manera més complexa i avançada.
De la mateixa manera i per raons similars a les anteriors m'he adonat compte durant la realització
d'aquest treball de fi de grau que aquest resulta ser un projecte massa complex i extens per a ser
realitzat per una persona en un període de temps d'un any, per això em veig impossibilitat a crear
tot aquest projecte des de zero. Tot i això el meu objectiu ara és crear una base des d'on es pugui
continuar desenvolupant aquest projecte si algú decidís completar-lo.
Sent aquest el cas he decidit expandir i desenvolupar tot el temari per a secundària de
programació, ja que considero que és una de les àrees més independents i unitàries de la
informàtica sent més fàcil la seva impartició sense conceptes previs i pel desenvolupament de
continguts curriculars i experimentals, així podent deixar com a exemple de com s'haurien de
desenvolupar la resta de temaris d'aquest projecte. A part d'aquestes raons la programació és un
tema que domino i em sento còmode i segur de poder crear una unitat didàctica de qualitat i és
l'únic tema dels proposats amb el que vaig poder fer múltiples sessions d'experimentació durant
les meves pràctiques tutelades d'empresa..
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Contingut curricular:
La primera part a desenvolupar del contingut de la matèria de programació és el contingut
curricular, aquest és el que conté els diferents temaris que s'han d'exposar durant les sessions
de l'assignatura. Com ja he mencionat abans, en la informàtica és difícil trobar les fronteres entre
diferents temes, per aquesta raó és molt probable que els diferents temes que exposaré a
continuació estiguin interconnectats, tot i això he raonat que aquest hauria de ser el contingut
de l'assignatura i que s'hauria d'impartir en el següent ordre El llenguatge escollit per utilitzar
durant l'assignatura es C, ja que a l'haver influenciat a molts llenguatges de programació i en ser
un llenguatge ja molt instaurat trobo que crear unes bases de coneixements amb ell ajudarà molt
als alumnes a desenvolupar-se en el món de la programació en el seu futur:
1. Introducció:
Primer, en el cas que els alumnes no hagin cursat una assignatura relacionada amb la
programació durant els cursos de primària, s'hauria de fer una breu introducció per tal d'introduir
als alumnes en el món de la programació, exposant el que veuran en aquesta assignatura i posant
breus exemples del que arribaran a fer durant la seva formació per tal d'interessar-los en
l'assignatura.
2. Variables i operacions bàsiques:
El primer pas a fer és ensenyar als alumnes sobre les variables en la programació, quin son els
tipus bàsics que trobaran (int, char, etc...), quines operacions bàsiques poden utilitzar amb elles
(suma, resta, concatenació, etc...) i com s'emmagatzemen i com s'utilitzen.
3. Estructures de dades:
Una vegada els alumnes aprenguin el funcionament de les variables se'ls mostrarà com es poden
estructurar aquestes variables (taules, arrays, etc...), com es creen dites estructures i com
s'utilitzen aquestes, ensenyant com poden tornar a recuperar els valors guardats dins les
estructures.
4. Condicionals i bucles:
Quan els alumnes ja tinguin un bon domini de com utilitzar variables i estructures de dades serà
hora d'introduir l'ús de condicionals i bucles per tal de començar a crear codis més complexos
que puguin realitzar tasques de més alt nivell com podria ser comparacions, automatització de
processos repetits, múltiples rames d’execució, etc...
5. Funcions:
Finalment, quan els alumnes hi hagin après a utilitzar, tots els conceptes més bàsics de la
programació podrem ensenyar-los quina és la idea darrera de crear funcions, com es declaren i
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com s'utilitzen i com, aplicant tots aquests coneixements prèviament apressos, poden crear codis
encara més complexos i se'ls motivarà també a l'optimització de codi amb l'ús de funcions.
A part d'aquests temes n'hi han d'altres com podrien ser la depuració de codi, tot i això, trobo
que aquests són massa abstractes i massa estesos entre els altres temes per a ser considerats un
tema individual, aquests se'ls pot considerar continguts clau o competències de l'assignatura.
Depenent del temps i/o del nivell de coneixements previs que els alumnes tinguin es podria
introduir programació orientada a objectes i control de versions, tot i això aquests temes crec
que són més adients per a cicles superiors.
Per la impartició d'aquest temari serà necessari:
• Un element clau per a una adequada educació en informàtica dels alumnes és la formació
del professorat. No és necessària la mateixa formació per impartir competència digital
que informàtica i programació. Per al primer, només cal que el professorat tingui
competència digital docent certificada; per la segona, ha de tenir una adequada formació
en informàtica, per poder oferir un temari de qualitat s'ha de tenir un equip docent
clarament preparat, en aquest cas, per impartir l'assignatura de programació.
•

Disponibilitat de llibres de text i materials docents de qualitat. Un llibre de text és
necessari perquè el professor tingui una guia, que l'alumne pugui resoldre dubtes i
estudiar pel seu compte, i que els pares puguin ajudar els seus fills. També s'ha de crear
material de suport per les sessions com podria ser diapositives i exemples de codi sobre
el temari per facilitar l'aprenentatge als alumnes durant les lliçons.

•

Eines maquinari i programari adequats a cada edat. Les eines de programació disponibles
permeten desenvolupar i executar programes amb facilitat, en aquest cas és necessari
que cada alumne tingui el seu propi equip informàtic amb el sistema operatiu Linux per
tal que tots els alumnes estiguin en les mateixes condicions i que puguin seguir el temari
de l'assignatura amb tranquil·litat.

M'agradaria afegir com a punt final que aquest contingut pot semblar molt simple o poc
desenvolupat, això és degut al fet que programació, igual que moltes assignatures de ciència, és
molt experimental i moltes vegades els seus continguts són exposats i apressos a base d'exemples
i d'exercicis amb el que resulta molt difícil transmetre l'impacte d'aquest temari amb tan sols
redactar quins continguts tindrà cada tema.
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Contingut experimental:
Després d'haver desenvolupat el contingut curricular de l'assignatura el següent pas és crear el
contingut experimental que, com ja s'ha mencionat en múltiples ocasions, serà la part més
important de l'assignatura, ja que és on l'alumne podrà practicar els coneixements explicats i on
realment nodrirà els seus coneixements de programació. En aquest punt exposaré quines
activitats i exercicis estan planejats a realitzar durant les sessions, la quantitat d'aquests també
dependrà del temps disponible i del nivell que mostrin els alumnes al llarg de l'any, per això el
següent punt sol podrà ser una aproximació del que realment es farà.
Per tal de crear un contingut experimental de qualitat he decidit tenir en compte certs factors a
l'hora d'elaborar-lo:
• Primer tindre sempre present la varietat de classes d'exercicis per tal d'oferir un gran
ventall d'exercicis i varietats, considero que com més diversos siguin els problemes
presentats més punts de vista i més situacions diverses els alumnes podran practicar.
•

El treball en equip, i especialment el treball en parelles, s'ha demostrat com una bona
pràctica d'aprenentatge de la programació, per això ho vull tenir en compte a l'hora
d'elaborar les activitats/projectes de l'assignatura, els exercicis considero que son mes un
treball personal i de formació pròpia.

•

En les activitats proposades un concepte molt interessant en tenir en compte a l'hora de
crear-les és la millora de programes prèviament creats gràcies a l'adquisició de nous
coneixements, ja que mostra a l'alumne el seu progrés al llarg de l'any cosa que motiva
als alumnes a seguir treballant i la simulació de situacions laborals reals, implicant-los en
escenaris en la que els adults estan involucrats en el seu dia a dia laboral, ja que no es
creuen capaços de realitzar-les i la negació d'aquesta idea resulta ser una experiència
molt positiva i enriquidora pels alumnes.

•

Finalment intentaré evitar els enunciats basats en elements del llenguatge. Tenint en
compte això els enunciats deixaran llibertat a l'alumne per desenvolupar un programa
qualsevol, exigint-li com a únic requisit que utilitzi certs elements del llenguatge de
programació (com per exemple bucles condicionals), trobo preferible que el professor
especifiqui el comportament esperat del programa i que l'hagi resolt anteriorment,
comprovant quins elements de llenguatge són convenients o necessaris.

En el següent apartat mostraré quin és el contingut experimental que he desenvolupat per a cada
punt del temari:
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• Exercicis
◦ Introducció:
Aquest tema no contindrà cap exercici, ja que sol serà una introducció a l'assignatura.
◦ Variables i operacions bàsiques:
Exercicis bàsics sobre declaració de variables, assignació de dades i utilització d'utilitzats bàsiques
dels tipus de dades explicats a classe.
◦ Estructures de dades:
Exercicis on l'alumne declari diverses estructures de dades, introdueixi valors, modifiqui valors i
recuperi les dades emmagatzemades en elles.
◦ Condicionals i bucles:
Exercicis on l'alumne haurà de fer comparacions amb diferents tipus de variable, fer ús dels
diferents tipus de bucles (while, for, etc...) i combinacions de comparacions i bucles.
◦ Funcions:
Exercicis on se li presentarà a l'alumne una tasca a resoldre, especificant en un principi i més
endavant deixant llibertat sobre quins paràmetres i quines limitacions ha de seguir la funció,
provocant que els alumnes raonin per ells sols.

• Activitats
◦ Introducció:
Aquest tema no contindrà cap activitat, ja que sol serà una introducció a l'assignatura.
◦ Variables i operacions bàsiques:
Projectes en parelles on puguin aplicar els coneixements adquirits sobre variables i funcions
bàsiques, en aquest cas un exemple podria ser la creació d'una calculadora amb les operacions
de suma, resta, multiplicació i divisió o un programa que conti el nombre de lletres de la paraula
que se l'hi introdueixi.
◦ Estructures de dades:
Projectes en parelles on puguin aplicar els coneixements adquirits sobre estructures de dades,
en aquest cas un exemple podria ser la simulació d'una llibreria que necessita guardar el nom de
llibres i quin soci els ha agafat o una activitat on s'hagin d'emmagatzemar múltiples resultats al
mateix moment.
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◦ Condicionals i bucles:
Projectes en parelles on puguin aplicar els coneixements adquirits sobre estructures de dades,
en aquest cas per exemple la creació d'un programa que ordeni valors de més gran a més petit o
a l'inrevés, una millora de la calculadora proposada durant el temari de variables i funcions
bàsiques que sigui capaç de fer múltiples operacions seguides o qualsevol projecte que involucri
una simulació d'una situació laboral real.
◦ Funcions:
Projectes en parelles on puguin aplicar els coneixements adquirits sobre estructures de dades,
en aquest cas és molt difícil concretar un exemple, ja que després de saber crear funcions s'obre
el ventall de possibilitats podent crear qualsevol mena de programa, tot i això la filosofia darrera
de les activitats serà sempre la mateixa, intentar millorar programes prèviament creats pels
alumnes o crear simulacions de situacions reals en les quals els alumnes es poden trobar durant
la seva vida laboral.
Finalment, depenent del nivell que arribin a assolir els alumnes es pot proposar de crear, de
manera tutelada, projectes amb Arduino, ja que és un tema molt visual i que als alumnes els hi
agrada i els motiva molt i el llenguatge d'Arduino és molt semblant a C, amb el que ja tindran
certa experiència.

• Avaluació
◦ Introducció:
Aquest tema no contindrà cap avaluació, ja que sol serà una introducció a l'assignatura.
◦ Variables i operacions bàsiques:
S'avaluarà que l'alumne hagi après correctament l'ús de variables i que sàpiga aplicar les funcions
bàsiques dels diferents tipus en tasques senzilles.
◦ Estructures de dades:
S'avaluarà que l'alumne hagi entès el funcionament de les estructures de dades, la seva utilitat i
que en faci un ús correcte d'elles.
◦ Condicionals i bucles:
S'avaluarà que l'alumne comprengui l'ús de condicionals i bucles, que sigui capaç de fer un bon
ús d'ells i que pugui raonar per ell sol quines comparacions o quins bucles són més adients
depenent de la situació.
◦ Funcions:
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S'avaluarà que l'alumne sàpiga crear funcions simples, on li passin diferents tipus de dades i
funcions que retornin diferents tipus d'elles, també es valorarà molt que els alumnes aprenguin
a raonar quina ha de ser l'estructura de les seves funcions, ja que demostrarien que realment
han obtingut els coneixements de programació treballats durant totes les sessions.

Com a punt final, i basant-me en la meva experiència com a alumne, trobo que els exàmens són
una forma ineficient de comprovar el grau d'aprenentatge que tenen els alumnes, crec que una
avaluació continuada resulta molt millor, per això considero que per avaluar correctament als
alumnes s'hauria de fer durant la realització dels exercicis encomanats, revisant com va
progressant cada alumne, quins dubtes tenen, on es queden entrebancats, quins conceptes els
hi costa més, etc... I després de l'entrega d'una activitat per parelles fer una petita entrevista a
cada equip per valorar si els dos membres han treballat per igual, que n'han extret de l'activitat i
quins conceptes han aplicat durant la seva realització.
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Resultat final:
Per una millor visualització de com ha sigut el resultat final del desenvolupament a continuació
he creat una taula agrupant els diferents temes de l'assignatura amb el corresponent resum del
seu contingut curricular, experimental i avaluació:
Tema

Contingut curricular

Contingut experimental

Avaluació

Introducció

Introducció al món de la
programació i explicació
del que es realitzarà al
llarg d'aquesta
assignatura.

No en té.

No en té.

Variables

Tipus bàsics de variables,
operacions comunes amb
elles, com s'emmagatzema
la seva informació i com
s'utilitza.

Exercicis i activitats bàsiques sobre
declaració de variables, assignació
de dades i utilització d'utilitzats
bàsiques dels tipus de dades
explicats a classe.

S'avaluarà que l'alumne hagi
après correctament l'ús de
variables i que sàpiga aplicar
les funcions bàsiques dels
diferents tipus en tasques
senzilles.

Estructures
de dades

Tipus d'estructures de
dades, com es creen, com
és el seu funcionament i
com es pot emmagatzemar
informació i recuperar les
dades guardades.

Exercicis i activitats on l'alumne
declari diverses estructures de
dades, introdueixi valors, modifiqui
valors i recuperi les dades
emmagatzemades en elles.

S'avaluarà que l'alumne hagi
entès el funcionament de les
estructures de dades, la seva
utilitat i que en faci un ús
correcte d'elles.

Condicionals Ús de condicionals i bucles Exercicis i activitats on l'alumne
per tal de crear codis més haurà de fer comparacions amb
i bucles
complexos com
comparacions,
automatització de
processos repetits i
múltiples rames
d'execució.

Funcions

Creació i utilització de
funcions i agrupació de
tots els coneixements
anteriors per crear codis
que puguin realitzar
tasques complexes i
optimització de codi.

S'avaluarà que l'alumne
comprengui l'ús de
diferents tipus de variable, fer ús
condicionals i bucles, que sigui
dels diferents tipus de bucles
capaç de fer un bon ús d'ells i
(while, for, etc...) i combinacions de que pugui raonar per ell sol
comparacions i bucles.
quines comparacions o quins
bucles són més adients
depenent de la situació.
Exercicis i activitats on se li
presentarà a l'alumne una tasca a
resoldre, especificant en un principi
i més endavant deixant llibertat
sobre quins paràmetres i quines
limitacions ha de seguir la funció,
provocant que els alumnes raonin
per ells sols.

S'avaluarà que l'alumne sàpiga
crear funcions simples, on li
passin diferents tipus de dades
i funcions que retornin
diferents tipus d'elles, i es
valorarà molt que els alumnes
aprenguin a raonar quina ha de
ser l'estructura de les seves
funcions.

Figura 6: Taula de continguts de l’assignatura de programació
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Aspectes legals tinguts en compte:
En aquest apartat valoraré quins han sigut els aspectes legals tinguts en compte a l'hora
d'elaborar el contingut del pla, aquests sent normatives i competències bàsiques i continguts
clau. A partir de la informació que he extret de la meva investigació dels aspectes legals que
envolten l'àmbit educatiu, explicaré les decisions que he pres i quins factors he trobat en els quals
no puc influenciar, ja que no recau en les meves responsabilitats, per tal de poder crear aquest
projecte dins del marc legal.

Normatives:
A l'hora de consultar les normatives, m'he adonat que molts els aspectes que m'influeixen a l'hora
de crear un projecte educatiu d'informàtica no recauen sobre la meva responsabilitat, donat que
moltes de les normatives dels centres educatius de secundària fan referència a l'estructura de
l'edifici, la formació del professorat, el correcte tracte dels alumnes i la correcta distribució de
l'espai disponible per l'alumnat a l'aula deixarem aquest apartat com a resolt, ja que perquè un
centre educatiu de secundària pugui ser viable cal complir amb totes aquestes normatives
prèviament.
Pel que fa al material i les instal·lacions a utilitzar es dóna per suposat que el departament
d'informàtica del centre educatiu proveirà a les aules de tecnologies amb ordinadors suficients
perquè tots els alumnes puguin gaudir de l'assignatura sense portar recursos propis. A part, per
garantir una correcta distribució de l'espai i per a facilitar la docència als professors i una millor
qualitat d'ensenyament als alumnes es dividirà cada classe en diversos grups per cada sessió,
disminuint així el nombre d'alumnes i garantint el compliment de les normatives de distribució
de l'espai i l'aula, s'espera poder partir cada classe per la meitat per assolir un nombre d'alumnes
adient per sessió.
Finalment per tal d'evitar qualsevol mena de discriminació, complint així amb qualsevol
normativa d'integritat, per evitar qualsevol problema de llicències i de drets d'autor i per evitar
totes les despeses possibles la meva planificació es basa a utilitzar recursos lliures no
discriminatoris, en aquest cas, plataformes de lliure accés i de codi obert per tal que qualsevol
alumne, independentment de la seva condició econòmica, pugui gaudir de l'assignatura.
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Competències bàsiques i continguts clau:
A continuació mencionaré quines competències bàsiques i quins continguts clau conte cada un
dels temes escollits per a aquest projecte. Ja que he realitzat una taula de relacions entre
continguts clau i competències bàsiques prèviament i he descrit cada una d'elles sol enllistaré
quins continguts clau exposa cada temari:

• Temari
◦ Conceptes bàsics d'informàtica/introducció:
A causa de ser una introducció a la informàtica i a l'hora una forma de conèixer quin nivell de
formació tenen els alumnes és molt difícil especificar quins coneixements s'inclouran en aquest
apartat, per això no ser quines seran les competències bàsiques i continguts clau que s'aplicaran.
Tot i això podem garantir que com a mínim es donaran aquests continguts clau:
1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
2. Tipus de connexions entre aparells.
4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.
9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i
processament de dades numèriques.
◦ El funcionament d'Internet:
3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i
processament de dades numèriques.
11. Funcionalitats dels navegadors.
12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.
13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.
14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
16. Tractament de la informació.
19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).
20. Sistemes de comunicació.
21. Normes de cortesia a la xarxa.
22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
23. Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura.
24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa.
28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.
◦ Accessibilitat en la tecnologia:
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8. Sistemes de projecció.
15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions,
i en la utilització de la informació.
25. Ergonomia: salut física i psíquica.
27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi,
substitució de dispositius, etc.
◦ Seguretat informàtica:
4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.
5. Seguretat informàtica.
15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions,
i en la utilització de la informació.
21. Normes de cortesia a la xarxa.
26. Entorns virtuals segurs.
28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.
◦ Sistemes operatius i funcionament d'un terminal:
1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
2. Tipus de connexions entre aparells.
3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.
5. Seguretat informàtica.
9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament
de dades numèriques.
10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.
14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.
18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA).
19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).
22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
26. Entorns virtuals segurs.
27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi,
substitució de dispositius, etc.
◦ Aspectes legals:
14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i
publicacions, i en la utilització de la informació.
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16. Tractament de la informació.
21. Normes de cortesia a la xarxa.
23. Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura.
28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.
◦ Programació:
1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
2. Tipus de connexions entre aparells.
3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.
5. Seguretat informàtica.
6. Robòtica i programació.
7. Realitat virtual i augmentada.
9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i
processament de dades numèriques.
Per facilitar la lectura he creat una taula de relacions entre temari i continguts clau:
Competències bàsiques
Temari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Conceptes bàsics
d'informàtica
funcionament
d'Internet
Accessibilitat en
la tecnologia
Seguretat
informàtica
Sistemes
operatius
Aspectes legals
Programació

Total

3 3 3 4 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3
Figura 7: Taula de relacions continguts clau - temari
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Crear horaris d’acord amb el pla desenvolupat:
A continuació mostraré quins criteris s'han utilitzat per crear l'horari d'aquest projecte i quin ha
sigut el resultat final d'aquest procés, indicant quina ha sigut la distribució del temari durant l'any
i com s'hi han distribuït les hores a fer per setmana i quines seran les despeses que generarà el
projecte.
Com a notes addicionals i com ja he mencionat prèviament, la creació d'aquest horari sol farà
referència a l'apartat de programació, si es desitgés continuar aquest projecte, s'hauria de tenir
en compte la resta del temari a impartir, a part, per facilitar-me la creació d'aquest horari m'he
basat com a exemple l'actual estructura de les classes de secundària del col·legi Lestonnac
l'Ensenyança en les quals el professor d'informàtica imparteix classes de l'assignatura
d'informàtica als tres grups de 4t d'ESO i l'optativa de tecnologia als tres grups de 3r d'ESO.

Assignació d’hores:
Agafant com a exemple l'actual estructura de les classes de secundària del col·legi Lestonnac
l'Ensenyança tal com hem mencionat abans suposarem pel nostre cas que l'assignatura de
programació s'impartirà una hora a la setmana tal com es fa en l'assignatura d'informàtica i en
grups amb la meitat dels alumnes de la classe corresponent tal com hem dissenyat prèviament, i
suposarem també que les característiques aquest any han sigut 3 grups de 4t d'ESO, sent en total
6 hores de sessions que el professor haurà de realitzar. A més d'això, hem de tenir en compte la
realització de l'assignatura de tecnologia de 3r realitzada que té un caire similar a l'assignatura
presentada i podria ser impartida pel mateix professor, això resulta en un còmput total de 3 hores
més.
Sent aquest el cas s'hauria de, o bé plantejar aquesta assignatura com una assignatura optativa
més a elegir pel curs de 4t de l'ESO, sent aquest el cas més plausible, o reestructurar l'assignatura
d'informàtica actual i proposar fer-la en un altre curs de l'ESO si sol es volgués impartir la part de
programació i no es volgués implantar la resta del temari proposat en projecte, en tot cas els
alumnes necessiten obtenir els coneixements que ofereix l'assignatura d'informàtica en algun
moment de la seva formació d'educació secundària. S'ha de tenir en compte que això resulta en
poques hores de treball pel professor amb el qual seria adient tenir un professorat que pugui
impartir, a part, altres assignatures o que es pugui dedicar a altres projectes.
Contemplant que es tindrà una sessió per grup a la setmana, que en aquestes sessions es
realitzarà tant contingut curricular com contingut experimental i que hi ha aproximadament
quaranta setmanes de classes els temes de l'assignatura es distribuiran de la següent forma,
aquesta distribució s'haurà d'adaptar a possibles entrebancs que no permetin realitzar les
sessions com podrien ser dies festius o dies on el centre educatiu estigui tancat o no es facin
classes:
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• Introducció:
Introducció al món de la programació i explicació del que es realitzarà al llarg d'aquesta
assignatura.
Duració aproximada: una sessió.
• Variables i operacions bàsiques:
Tipus bàsics de variables, operacions comunes amb elles, com s'emmagatzema la seva informació
i com s'utilitza.
Duració aproximada: vuit sessions.
• Estructures de dades:
Tipus d'estructures de dades, com es creen, com és el seu funcionament i com es pot
emmagatzemar informació i recuperar les dades guardades.
Duració aproximada: vuit sessions.
• Condicionals i bucles:
Ús de condicionals i bucles per tal de crear codis més complexos com comparacions,
automatització de processos repetits i múltiples rames d'execució.
Duració aproximada: deu sessions.
• Funcions:
Creació i utilització de funcions i agrupació de tots els coneixements anteriors per crear codis que
puguin realitzar tasques complexes i optimització de codi.
Duració aproximada: tretze sessions.
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Horari final:
Finalment, després de tot el que he exposat mostraré com ha quedat la planificació temporal
d'aquest projecte, aquesta sent l'horari setmanal del professor i la planificació del temari durant
l'any:

Figura 8: Horari del professorat d'informàtica/programació del projecte

Temari

Setmana

Introducció
Variables i operacions bàsiques
Estructures de dades
Condicionals i bucles
Funcions
Figura 9: Distribució de les hores del curs pels diferents temaris de programació

Aquesta proposta és merament un exemple de com podria quedar l'horari del professor de
programació. No obstant això, cal remarcar que els horaris els fan els caps d'estudis. A les
primeres hores se solen posar assignatures troncals com matemàtiques o llengua.
En aquest horari, com en molts casos, la jornada no és completa i compactada per tant el
professor haurà d'anar a vegades al centre educatiu només per una hora i d'altres per tres quarts.

Després d'haver realitzat aquesta planificació temporal del projecte m'he adonat compte que
crear un horari és molt més difícil del que creia, ja que s'ha de tenir en compte que també s'ha
de coordinar amb la resta d'assignatures del curs i que aquesta planificació solament representa
el temari de programació, aquest gran volum de temari i la dificultat de coordinar-ho amb la resta
d'assignatures degut a la falta d'hores fa que actualment aquest projecte sigui molt difícil de dur
a terme si no es fa un canvi dràstic a l'actual estructura del sistema educatiu.
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Basant-me en aquest fet vaig pensar que una possible solució seria fer una nova modalitat de
batxillerat, aquesta sent un batxillerat informàtic el qual seria igual al tecnològic on en comptes
de donar dibuix tècnic es donés informàtica o programació, però, aquestes assignatures, ja que
no són assignatures curriculars actualment, no contarien per les proves d'accés a la universitat
amb el que no hi hauria motivació per part de la majoria d'alumnes per realitzar aquesta
modalitat i aquells que la cursessin tindrien un gran desavantatge, sent aquest un problema molt
gran a l'hora d'escollir una universitat on estudiar.
Una manera no tan intrusiva de realitzar aquest projecte actualment és plantejar-ho tot o part
del temari d'aquest en un curs de formació professional o com una optativa durant el batxillerat,
ja que les assignatures optatives no conten per les proves d'accés a la universitat i qualsevol
modalitat les pot cursar, en acabar, qualsevol alumne tindria accés a coneixements d'informàtica
per realitzar qualsevol carrera que ho necessiti i no estigui directament relacionada amb
enginyeria informàtica com podria ser biotecnologia o una carrera jurídica dedicada als
ciberdelictes.
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Bloc de finalització
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Experimentació:
Durant el primer quadrimestre d'aquest any vaig realitzar pràctiques tutelades d'empresa al
col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Lleida, durant aquestes vaig estar present durant la realització
de les classes d'informàtica de 4t d'ESO i durant les classes de robòtica de diferents cursos de
primària.
En la primera, el meu rol es va limitar en observar les sessions per tal de veure com el professor
les realitzava, quines tècniques i quins recursos utilitzava i, puntualment fer alguna aportació o
comentari a la classe.
En la segona, vaig poder involucrar-me molt en les sessions, ja que el temari s'assemblava molt
al projecte que volia realitzar i era una assignatura optativa amb el que hi havia menys risc que
córrer a l'hora de deixar-me col·laborar per part de l'escola, la meva participació en elles va ser
explicar part del temari de programació, resoldre dubtes als alumnes i preparar i exposar diversos
projectes creats amb Arduino per a entusiasmar als alumnes en l'assignatura, promoure aprendre
per ells mateixos i experimentar i per formar-los una mica més en el món de la programació i de
la robòtica.
Aquestes experiències en van enriquir molt, durant elles, he après com és el funcionament d'una
escola, quines tasques ha de complir un professor, com tractar amb els alumnes amb respecte i
disciplina, quins són els marges legals i normatives a seguir quan s'exerceix de professor o quan
es crea un temari, com es crea material didàctic i projectes pels alumnes, etc... Em va deixar
experimentar la part de programació d'aquest projecte i m'ha ajudat molt en l'elaboració de
d'aquest. També m'ha fet créixer personalment, aprenent com tractar amb nens i proporcionantme l'oportunitat de fer de professor, un somni que tenia des que era ben petit, amb el que en
general he tingut una experiència molt positiva i no dubtaria en tornar-les a fer si se'm presentés
l'ocasió.
Durant la realització d'aquestes practiques vaig realitzar una llarga llista d'informes setmanals
redactant quines tasques havia realitzat i quines conclusions i raonaments n'havia extret
d'aquella setmana, si es volgués una explicació més detallada de l'experimentació que vaig
realitzar es pot consultar aquests documents.
En les següents figures 10, 11, 12 i 13 es mostraran diferents moments de l'experimentació del
projecte durant les pràctiques al col·legi Lestonnac l'Ensenyança:
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Figura 10: Sessió de robòtica durant les pràctiques - 1

Figura 11: Sessió de robòtica durant les pràctiques - 2
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Figura 12: Sessió de robòtica durant les pràctiques - 3

Figura 13: Sessió de robòtica durant les pràctiques - 4
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De la mateixa manera en la figura 14 es mostrarà l'esquema electrònic del projecte del cotxe
Arduino dirigit per infrarojos, en la figura 15 el codi del mateix projecte i en la figura 16 el codi
del projecte del ninot Arduino amb sensor de llum i altaveus:

Figura 14: Esquema electrònic del cotxe dirigit per infrarojos
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#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(9, OUTPUT);
// sets the digital pin 13 as output
pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
if (results.value == 0xFF18E7) {
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
} else if(results.value == 0xFF5AA5)
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
} else if(results.value == 0xFF10EF)
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
} else if(results.value == 0xFF4AB5)
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
}
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next
}
}

{

{

{

value

Figura 15: Codi del cotxe dirigit per infrarojos
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int
int
int
int
int

potpin=0; // Inicialitzar pin analògic 0, connectat al photoresistor
buzzer=8; // Inicializar pin altaveu
rightLedPin=10; // Inicializar pin led dreta
leftLedPin=11; // Inicialitzar pin led esquerra
val=0; // Inicialitzar variable val

void setup(){
pinMode(buzzer,OUTPUT); // Establir pin 8 com a pin de output
pinMode(rightLedPin,OUTPUT); // Establir pin 11 com a pin de output
pinMode(leftLedPin,OUTPUT); // Establir pin 10 com a pin de output
Serial.begin(9600); // Establir 9600 bauds com a freqüència de transmissió
de bits
}
void loop(){
val=analogRead(potpin); // Llegir valor rebut del photoresistor
Serial.println(val);// display the value of val
if(val < 30){ // Si no hi ha llum encendre leds, sinò apagar i si hi ha
molta llum fer sonar alarma
analogWrite(rightLedPin,255);
analogWrite(leftLedPin,255);
noTone(buzzer);
}else if(val > 200){
analogWrite(rightLedPin,0);
analogWrite(leftLedPin,0);
tone(buzzer, 1000);
} else {
analogWrite(rightLedPin,0);
analogWrite(leftLedPin,0);
noTone(buzzer);
}
delay(10); // Espera de 0.01 segons per no saturar la placa amb lectures
}
Figura 16: Codi del ninot amb sensor de llum i alarma
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Finalment, com a reflexió personal, aquestes pràctiques m'han confirmat que tinc vocació per
l'educació, ja que m'he sentit realitzat en molts moments com per exemple veure com un alumne
és capaç de resoldre un problema que abans se l'hi feia difícil, veure la satisfacció d'un alumne
quan per fi entén un concepte que no era capaç de visualitzar o gaudir de l'entusiasme que
mostren els alumnes quan se'ls hi presenta un projecte informàtic amb el qual poden interactuar.
Per aquestes raons dono gràcies a l'equip educatiu del col·legi Lestonnac l’Ensenyança per donarme aquesta oportunitat d'entrar en el món de l'educació que he gaudit tant.
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Conclusions i treball
futur
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Actualment estic molt content amb haver realitzat aquest treball, ja que l'educació és un àmbit
que m'agrada molt i aquest és un projecte que tenia en el pensament des de fa uns quants anys
amb el que em fa feliç poder-lo desenvolupar, per mi ha sigut bàsicament un somni fet realitat,
tot i que el procés ha sigut llarg i en moltes situacions ha sigut difícil transmetre els meus
coneixements i pensaments en escrit, no dubtaria en cap moment en repetir l'experiència.
Dit això, i tot i que vaig començar molt motivat a treballar en aquest projecte, al mateix moment
em deprimeix bastant conèixer l'estat actual de l'educació informàtica i del poc que s'està fent
per educar a les següents generacions en un tema tan important i en unes habilitats tan
necessàries per al seu futur, aquest sent un factor que indica que aquest projecte no acabarà
aplicant-se en un cas real tal com els hi ha passat a moltes de les iniciatives del mateix caire
proposades anteriorment per diferents grups d'experts.
Tal com he proposat múltiples vegades en aquest projecte hi ha diferents solucions per a poder
proporcionar aquests coneixements d'informàtica a les noves generacions, actualment, a causa
de la situació actual i després d'haver realitzat aquest treball i pràctiques tutelades d'empresa,
crec que s'hi hagués de tornar a començar de nou enfocaria aquest projecte no tant com una
assignatura curricular per l'ESO sinó més per a cursets individuals, assignatures optatives, per a
activitats extraescolars o per a formació professional, ja que trobo que actualment s'adapten més
a les limitacions que hi ha.
Per acabar, com ja he dit en l'apartat anterior, tot el procés que ha tingut tant realitzar aquest
treball de fi de grau com cursar les pràctiques tutelades d'empresa en el col·legi Lestonnac
l'Ensenyança m'ha format moltíssim en el món de l'educació, un àmbit que tant de respecte l'hi
tinc i que ha format part de tota la meva vida com a estudiant però que al mateix moment
desconeixia tant, ara, encara valoro més el treball i l'esforç de molts dels professors que he tingut.

Ara per ara aquest projecte queda inacabat, la meva aportació ha sigut proposar aquesta idea,
crear unes bases amb les quals treballar i com a exemple he desenvolupat el temari de
programació, ara queda a les mans d'algun futur estudiant o grup d'estudiants amb un interès
per l'educació com el meu perquè acabin de desenvolupar la resta dels temes que he proposat.
També queda solucionar el problema de la falta d'hores en els cursos, en aquest cas, de
secundària per tal de poder incloure tots els continguts en diferents assignatures per a cada curs
respectant la resta de les assignatures curriculars tals com matemàtiques, llengües, etc...
Sé que aquesta no serà una tasca gens fàcil, però potser en un futur quan les condicions ho
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permetin potser es podrà trobar una solució als problemes que m'he trobat o idear una altra
proposta basada en aquesta que enfoqui aquesta idea des d'un altre punt de vista, res em faria
més feliç com poder veure en un futur com els alumnes de primària, secundària i batxillerat
gaudeixen del món de la informàtica com jo no l'he pogut gaudir fins que vaig realitzar aquesta
carrera d'enginyeria informàtica.
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