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INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ VISUAL AMB 
SCRATCH 

Modalitat: curs  Durada: 12 hores, 1 crèdit Activitat: 690274 

Àmbit: CEP Manacor Places: mínim 12, màxim 25 Esdeveniment: 2092 

 
DESTINATARIS  Professorat d’Educació Primària i Educació Secundària. 
 
ÀREA TIC 
 
OBJECTIUS 
-L'elecció d'SCRATCH com a llenguatge de programació i el seu ús educatiu.   
-Introduir conceptes bàsics dels llenguatges de programamació per a la seva aplicació a l'aula.  
-Disposar de noves eines per treballar a classe en la resolució de problemes, realitzar tasques creatives i 
projectes engrescadors.  
-Conèixer experiències i elaborar aplicacions d'aula amb SCRATCH. 
           
CONTINGUTS 
-Introducció a la programació visual: SCRATCH.  
-Pensament computacional amb SCRATCH.  
-Eines de programació visual i el seu ús educatiu.  
-Creació d'aplicacions, jocs i presentacions educatives dins de classe.  
-SCRATCH com eina transversal. 
 
METODOLOGIA 
Sessions presencials on es combinaran explicacions teòriques amb la creació de senzills projectes 
SCRATCH.    
 
 

DATES HORARI LLOC 
dimarts, 3 de febrer De 16:30 a 20:30 hores 

dimecres, 4 de febrer De 16:30 a 20:30 hores 
dijous, 5 de febrer 16:00 a 18:30 hores 

dimarts 10 de febrer 17:00 a 18:30 

 
 
CEP Manacor 

 
 
PONENT 
Jordi Achón, doctor en pedagogia i actualment mestre jubilat. Ha exercit la docència quasi 40 anys en les 
àrees de matemàtiques, ciències i tecnologia, primer a la EGB i després a l'ESO. Ha guanyat diferents 
premis i concursos de materials digitals publicats en convocatòries del Ministeri d'Educació i del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Autor de diferents recerques i materials 
didàctics. També ha treballat uns anys a la Direcció General d'Innovació Educativa de la Generalitat, durant 
els quals fou una de les persones que impulsà les Jornades Catalanes de l’Ensenyament de la Programació 
a Primària i ESO. 
 
 
COORDINACIÓ  
Emma Saura Woods, esaura@cepmanacor.es, assessora TIC del CEP de Manacor. 
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INSCRIPCIONS 
Portal del personal > Formació del professorat > Sol·licitud  cursos > CEP de Manacor. 
Inscripció oberta del 15 de desembre 2014 al 22 de gener 2015. El llistat provisional d’admesos es farà 
públic dia 23 de gener. Els admesos han de confirmar la seva assistència del 23 al 27 de gener. La no 
confirmació implica la pèrdua de la plaça. El llistat definitiu d’admesos es farà públic dia 28 de gener.    
 
CERTIFICACIÓ 
Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de l’activitat (BOIB 
núm. 8 de 17/01/02, Ordre del 2-01-02), s’ha de participar activament en les activitats proposades durant el 
curs i s’ha d’elaborar una proposta d’aplicació didàctica. 


