
 Scratch i Arduino. Tallers de Programació i Robòtica
14 i 21 de novembre de 2014

Presentació:

La Diputació de Barcelona mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Atenció a
les persones, contempla com una de les línies estratègiques a desenvolupar des del suport a
les polítiques locals d’acompanyament a l’escolaritat, a través del suport als centres educatius
en l’adquisició de les competències clau dels infant i joves, per a la millora de l’èxit educatiu.
Dotar de metodologies innovadores pel treball de competències i vocacions científico-
tecnològiques a l’aula és una de les actuacions que s’impulsa per a la millora de la qualitat i
l'equitat educativa. És des d’aquesta perspectiva, que s’ofereix la realització d’aquest projecte
en col·laboració amb Citilab de Cornellà (centre experimental per a la difusió activa de la cultura
tecnològica), com entitat experta en noves tecnologies, per la transferència dels seus
coneixements als centres educatius i la vinculació dels seus projectes i equipaments com a
recurs a disposició dels territoris en l'impuls de la millora educativa.   

Destinataris

Professorat dels dos últims anys de primària i del primer cicle d’ESO que imparteixin classes de
ciència i tecnologia.

Objectius

 Introduir l’ús de les TIC, tecnologies de programació i robòtica a l’aula com a mitjà per a
l’aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats dels alumnes.

 Aportar als professorat la possibilitat d’aprendre i crear materials didàctics usant un
llenguatge de programació senzill i divertit què promou el pensament computacional, la
creativitat i la innovació.

 Incentivar les vocacions científiques i tecnològiques.

Metodologia 

L’Scratch és un entorn d’aprenentatge mitjançant la programació, que parteix de la idea que
aprendre a programar és beneficiós per a tothom, no tant per a ser programadors, sinó per
aprofitar les característiques que aquesta tecnologia ofereix per desenvolupar estratègies
d’aprenentatge i pensament. L’aplicació Scratch for Arduino (S4A) enllaça un entorn de
programació senzill i intuïtiu (Scratch) amb un sistema de plaques que permet construir
projectes electrònics (Arduino). 
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Durada

Durada total: 16 hores (8 h. de formació presencial i 8 h. de suport online al projecte a
desenvolupar).

Continguts de les sessions presencials (14 i 21 de novembre)

 14 de Novembre de 2014 - Sessió 1

9:15. Recepció dels participants

9:30 - 10:00. Introducció a Scratch, S4A (Scratch for Arduino) i Snap4Arduino
Planificació de la formació.
Presentació dels entorns de programació Scratch, S4A i Snap4Arduino..
Accions desenvolupades al Citilab durant aquests 7 anys en l’àmbit de l’ensenyament de la
programació i la seva aplicació a l’aula. Panorama actual i perspectives de futur.

10:00 - 11:00. Taller d’Scratch 1, Joc del Pong
Construirem des de zero un projecte senzill, el clàssic joc del Pong, per conèixer millor
l’estructura i les capacitats de l’entorn de programació Scratch i per introduir els conceptes
bàsics de programació.

11:00 - 11:15. Pausa

11:15 - 12:30. Taller d’Scratch 2, Creació d’històries interactives: Els tres porquets
Un dels tipus de projecte  que millor funcionen amb Scratch és la creació d’històries amb
diferents graus d’interactivitat. Partint d’una història ben coneguda dels tres porquets,
aprendrem a treballar sobre un projecte complex ja construït. L’objectiu serà fer un de nou
afegint funcionalitats a l’original. Aquest fet, ens obligarà a entendre l’estructura dels projectes i
tots els elements relacionats a la seva programació.

En funció del temps es presentaran altres projectes representatius com  un projecte de
simulació de la transmissió d’una infecció o un altre sobre una narració interactiva sobre del
principi d’Arquímedes.

12:30 - 13:00. Recursos 
Es dóna a conèixer la plataforma on estaran disponibles tots els continguts del taller i es farà un
repàs de diferents projectes realitzats per formadors i membres de la comunitat d’Scratch en 
aquests anys, així com els dels formadors de d’anterior formació.
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13:00 - 13:30. Torn de preguntes i final de la formació

 21 de Novembre de 2014 - Sessió 2

9:15. Recepció dels participants

9:30 - 10:00. S4A (Scratch for Arduino) i la placa de control Arduino
Planificació de la formació.
Es presenta la placa de control Arduino programada amb S4A, desenvolupat al Citilab. S4A
permet estendre el món virtual de l’Scratch al món real dels sensors i els actuadors. Es poden
fer originals instruments musicals així com instal·lacions artístiques. És un entorn ideal per
introduir-se en el món de la robòtica.

10:00 - 11:00. Taller d’S4A Scratch for Arduino 1, Cotxes i semàfors
En aquest taller construirem un cotxe virtual que es controla amb un sensor de infrarojos, a la
vegada que s’activen llums reals. Es fa el muntatge i el cablejat  amb la placa d’Arduino i la
programació necessària per controlar el cotxe.

11:00 - 11:15. Pausa

11:15 - 12:45. Taller d’S4A Scratch for Arduino 2, Theremín
S4A permet interactuar tant al món físic com al virtual. En aquest taller construirem un
instrument musical semblant a un theremín, amb sensors que llegiran la distància a la mà,  per
tocar notes musicals amb l’ordinador, amb la possibilitat de canviar  d’instrument i guardar les
melodies que s’han generat.
En funció del temps treballarem un exemple semblant amb Snap4Arduino per veure les
diferències entre un entorn de programació i l’altre.

12:45 - 13:30. Torn de preguntes i final de la formació
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Enllaços Scratch i S4A
Web oficial de l’Scratch http://scratch.mit.edu
Projecte S4A (Scratch for Arduino) del Citilab http://s4a.cat
Comunitat per formadors de Scratch http://scratched.media.mit.edu/
Escoles a Catalunya que fan servir Scratch http://scratchcatala.com/escoles/
Materials del curs telemàtic de la Generalitat 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/d009/index

Projectes Scratch Professorat
Dibatec 1
http://scratch.mit.edu/studios/397454/

Curs D209
2010 http://scratch.mit.edu/studios/81936/
2011 http://scratch.mit.edu/studios/115292/
2011 http://scratch.mit.edu/studios/154672/

Curs D009
2012-2013 http://scratch.mit.edu/studios/186460/
2013-2014 http://scratch.mit.edu/studios/320795/

Altres referències
Arduteka http://www.arduteka.com/s4a-scratch-arduino/

Referències acadèmiques    
Equip Edutec (2014) Programar per innovar Revista Rosa Sensant, Setembre 2014
Delgado J. (2013)   Aprendizaje de la programación en Citilab CTS Magazine, nº 23 vol. 8
Resnick, M. (2013).   Learn to Code, Code to Learn. EdSurge, May 2013
Resnick, M. (2007).   Sowing the Seeds for a More Creative Society
Resnick, M i equip (2009).   Scratch: Programming for All. Communications of the ACM
Wing, J. (2006) A Vision for the 21st Century:   Computational Thinking
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