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Pensament Computacional 
Desendollat



Què és el pensament computacional ?

Imatge extreta de FreePik.

Resoldre problemes
complexos Per desenvolupar 

programes informàtics 
i comprendre 
llenguatges de 
programació.

Per resoldre 
problemes en totes 
les disciplines i 
sectors.

Pensar com un 
robot o programar 
com un expert?

PENSAMENT CRÍTIC 
I

RAONAMENT LÒGIC.

Imatge de 
DavidRockDesign 
extreta de 
Pixabay.

Imatge 
extreta de 
Pxfuel.



passos del  
pensament 

computacional 

DESCOMPOSICIÓ DEL PROBLEMA

Descompondre el problema en tasques 
més petites i més fàcils de resoldre.

RECONEIXEMENT DE PATRONS

Trobar semblances i diferències en 
aquestes tasques més petites.

ABSTRACCIÓ

Simplificar el problema. Identificar 
allò que és més important.

DISSENYAR ALGORISMES

Provar i duu a terme possibles 
solucions.



el pensament computacional és a tot arreu!
Se m’ha 
espatllat 
la bicicleta.PROBLEMA!



descomposem en problemes més petits

S’ha sortit 
la cadena de 
la bicicleta.

Imatge extreta de Creazilla.

Imatge extreta de Pixnio.

S’han gastat 
les pastilles 
del fre de la 
bicicleta.

Imatge extreta de Pxfuel.

Descomposició.



a partir de la meva experiència...
PRIMER 

La cadena

Imatge extreta de Creazilla.

Imatge extreta de Pixnio.

Reconeixement de patrons.



ens centrem en allò més important.
Cap al taller o garatge.

Imatge extreta de Creazilla.

Imatge extreta de Freepik.

Abstracció.

Posem la cadena.



instruccions que cal seguir
Que hem de fer 
per canviar la 

pastilla del fre?

Imatge extreta de Creazilla.

Imatge de Reinhard Thrainer extreta 
de Pixabay.

Disseny algoritmic.



El món canvia ràpidament

EL PENSAMENT 
COMPUTACIONAL

els estudiants

Icona 5G de Pixel Perfect a Flaticon. 
Icona Blockchain de mangsaabguru a Flaticon. 
Icones de nanotecnologia, planeta terra i 
intel·ligència artificial a Freepik.

Puguin trobar solucions 
innovadores als reptes 
del món actual.



el pensament 
computacional 

a l’aula.

Imatge extreta de FreePik.

Llengua anglesa de Smashicons 
a Flaticon, Llengua espanyola 
de FreePik. i
llengua catalana a Wikimedia 
Commons.

Treballar el text 
instructiu 
(planificar receptes 
senzilles).

Icona de Prosymbols a 
Flaticon.

Aprendre el mètode 
per elaborar un 
experiment.

Icona extreta a 
Freepik.

Jocs de resolució 
de problemes 
col·laboratius.



Als centres 
educatius podem

desenvolupar 
el pensament 

computacional 
a partir de...

La robòtica educativa.

Llenguatges de programació.

Les activitats 
desendollades.

Pensament Computacional 
Desendollat 

(PC Desendollat).

Imatge de noratheone extreta a Pixabay.

Imatge extreta a Wikmedia.

Imatge extreta a Flaticon.



el pensament 
computacional 

desendollat

Les activitats desendollades 

Imatge 
extreta a 
Flaticon.

Habilitats del Pensament Computacional
(raonament lògic, creativitat, pensament 

crític…).

NO 
Dispositius electrònics.



experiències de pc desendollat 
en centres educatius

ESCOLA CARRILET
Palafrugell.

Pascual Sánchez.

INSTITUT MILÀ I FONTANALS
Barcelona.

Xavier Rosell.



Les matemàtiques aturaran el 
compte enrere!

Pascual Sànchez



PRESENTACIÓ
DEL REPTE

1. Han amagat un dispositiu explosiu a l’escola i tenim 75 minuts per aturar el 
rellotge de compte enrere.

2. Configuració dels grups.
3. Lliurament del sobre inicial:

a. Document avaluació final (saber des del principi què s'espera d'ells).
b. - Document amb repte per trobar el següent sobre. Pista per obtenir 

la clau del disc: “És el resultat de dividir la quantitat de forats de 
dintre dels endolls que hi ha a les parets de l’aula per 4”

c. - Document amb disc xifrat per retallar, tisores i enquadernador.



 REPTES
1. Sobre amagat:

a. - Document amb cada repte.
b. - Pel Repte1 un tros de llana d'uns 50cm.
c. - Diferents Reptes
d. - Document pel codi que aturi el 

temporitzador.



VALORACIONS
1. Document amb la graella d’autoavaluació.
2. Imatges de l’experiència.



Idees per treballar l’aula
@XavierRosell

INS Milà i Fontanals



1
Un petit laberint pel casal de la 
gent gran









2
Observem el nostre entorn?





(material de l’INS 22@)



Observem a casa...







3
La teva recepta preferida











Idees per treballar l’aula
@XavierRosell

INS Milà i Fontanals



Taller de pensament 
computacional 

desendollat



Primer TALLER

DESXIFRANT L’ENIGMA



Desxifrant L’Enigma
“De vegades la persona de 
la que ningú imagina res 
és la que és capaç de fer 
coses que ningú no pot 

imaginar”.

Imatge extreta de Wikimedia Commons.
Frase extreta de la pel·lícula “Desxifrant 
l’enigma” sobre el criptògraf Alan Turing.



La màquina Enigma
L'Enigma era una màquina 
portàtil per a encriptar i 
desencriptar missatges.

Va ser un element clau durant 
la Segona Guerra Mundial.

Utilitzada per l’alt 
comandament nazi per enviar 

ordres als submarins, així com 
la seva localització Imatge extreta de Pixabay.

Informació extreta de Wikipedia i ABC Història.



El “Bombe”
Bletchley Park (centre de 
criptografia britànic).

El “Bombe” va ser una màquina 
electromecànica que podia 

desxifrar el codi de la màquina 
alemanya de criptografia 

Enigma.Imatge extreta de Wikimedia Commons.

Informació extreta del document de Manel Villar a isuu.com



repte del primer taller
Crear un codi secret.

Intentar desxifrar el codi 
que hagin fet els altres 
companys i companyes. 

Imatge de Markus Spiske extreta de Pixabay.



fem una possible solució 
del repte

Creem un codi secret



Dividirem les lletres de l’alfabet en dos grups.
Què farem?1r pas

2n pas
Ordenarem alfabèticament els dos grups, primer el grup 1 i 

seguidament el grup 2.3r pas
respectant l’ordre alfabètic, associarem un número de l’1 al 

26 a cada lletra.



primer mètode per fer dos grups amb les lletres de l’alfabet

● En el primer grup col·locarem les lletres que en el seu 
format en majúscules tenen una àrea tancada (O, P, d…).

● En el segon grup col·locarem les lletres que en el seu format 
en majúscules no tenen una àrea tancada (s, u, i…).



procedim
fem els grups

Grup 1: A, B, D, O, P, Q, R .

Grup 2: C, E, F, G, H, I, J, K, L,M, 
N, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



ORDENEM ALFABÈTICAMENT ELS DOS GRUPS, PRIMER EL GRUP 1 I 
SEGUIDAMENT EL GRUP 2.

A, B, D, O, P, Q, R, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



ASSOCIEM UN NÚMERO DE L’1 AL 26 A CADA LLETRA.

ESCRIVIM PENSAMENT COMPUTACIONAL UTILITZANT EL CODI CREAT

59181911791820  8417521201813418116



SEGON mètode per fer dos grups amb les lletres de l’alfabet

● En el primer grup col·locarem les lletres que en el seu 
format en majúscules tenen ALGUNA LÍNIA CORBA (d, o, c…)

● En el segon grup col·locarem les lletres que en el seu format 
en majúscules TENEN LES LÍNIES RECTES (A, t, i…).



procedim
fem els grups

Grup 1: B, C, D, G, J, O, P Q, R, S, U.

Grup 2: A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, 
V, W, X, Y, Z.



ORDENEM ALFABÈTICAMENT ELS DOS GRUPS, PRIMER EL GRUP 1 I 
SEGUIDAMENT EL GRUP 2.

B, C, D, G, J, O, P Q, R, S, U, A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z.
 



ASSOCIEM UN NÚMERO DE L’1 AL 26 A CADA LLETRA.

ESCRIVIM PENSAMENT COMPUTACIONAL UTILITZANT EL CODI CREAT

71320101219132021  261971121122166201218



tercer mètode per fer dos grups amb les lletres de l’alfabet

● En el primer grup col·locarem les lletres que el seu nom 
estigui format per una o dues grafies (A: A, C: CE. d: DE…).

● En el segon grup col·locarem les lletres que el seu nom 
estigui format per més de dues grafies (F: EFE, H: hac, j: jota...).



el nom de les lletres
❏ A a
❏ B be alta
❏ C ce
❏ D de
❏ E e 
❏ F efe
❏ G ge 
❏ H hac 
❏ I i
❏ J jota
❏ K ka
❏ L ele

❏ M eme
❏ N ene
❏ O o
❏ P pe
❏ Q cu
❏ R erre
❏ S esse
❏ T te
❏ U u
❏ V ve baixa
❏ W ve doble
❏ X ix
❏ Y i grega
❏ Z zeta



procedim
fem els grups

Grup 1: A, C, D, E, G, I, K, O, P, Q, T, U, X.

Grup 2: B, F, H, J, L, M, N, R, S, V, W, Y, 
Z.



ORDENEM ALFABÈTICAMENT ELS DOS GRUPS, PRIMER EL GRUP 1 I 
SEGUIDAMENT EL GRUP 2.

A, C, D, E G, I, K, O, P, Q, T, U, X, B, F, H, J, L, M, N, R, S, V, W, Y, Z. 
 



ASSOCIEM UN NÚMERO DE L’1 AL 26 A CADA LLETRA.

ESCRIVIM PENSAMENT COMPUTACIONAL UTILITZANT EL CODI CREAT

94202211942011    281991211126820118



Competències bàsiques DE CADA ÀMBIT en aquesta proposta
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura, i Llengua castellana i literatura).

Competència 9.

Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i 
al destinatari.

Àmbit lingüístic (Llengua anglesa).

Competència 8.

Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb ajut de suports.

Àmbit de matemàtiques.

Competència 2.

Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.



continguts de cada àmbit en aquesta proposta
Educació Primària, Cicle Superior.

Àmbit lingüístic

- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola.
- Producció de textos escrits de tipologia diversa en diferents formats i suports: 
narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics...

Educació Secundària, Primer Cicle.

Àmbit lingüístic

- Interaccions orals presencials i multimèdia.
- Textos escrits i multimèdia.



Relació amb les tècniques clau del pensament computacional
Descomposició -> Tasques o passos:

- Fer 2 grups de les lletres de l’alfabet (a partir d’un criteri).
- Ordenar alfabèticament els dos grups.
- Associar cada lletra amb un número de l’1 al 26.

Reconeixement de 
patrons

-> Reconèixer semblances i diferències entre codis de xifratge:

- Per crear codis secrets.
i/o

- Per desxifrar el codis secrets dels companys i companyes.

Abstracció
-> Decidim el mètode o criteri per dividir les lletres de l’alfabet en dos grups. 

Disseny Algoritmic
-> Tot el procediment que descriu el procés de xifrat del codi.



SEGON TALLER

dISSENYEM UN TÒTEM AMB FLORA I 

FAUNA DEL NOSTRE ENTORN PROPER



antigament a l’actualitat

Les tribus indígenes tenien i tenen una relació molt propera amb la natura.

Som nosaltres prou conscients de la importància de protegir els animals i 
plantes del nostre planeta?

Imatge d’ArtTower extreta de Pixabay.



Tòtem, totemisme

«costums o creences per les 
quals s'estableix un sistema 
especial de relacions entre la 
societat, els animals, plantes 
i altres objectes naturals que 
es consideren importants per a 

la vida social»Imatge extreta de Wikimedia Commons.

Informació extreta de wikisofia.cat

El totemisme és definit per l'antropòleg 
britànic Radcliffe-Brown com a



repte del segon taller
Disseny d’un tòtem mitjançant 
el qual es promogui la 
conservació d’una espècie 
animal o vegetal del nostre 
entorn proper.

Imatge de creació pròpia.



moltes gràcies!!!
En el pròxim Seminari Web 
debatrem més sobre el 
Pensament Computacional 
Desendollat, es 
presentaran més 
experiències dutes a 
terme a l’aula i acabarem 
de resoldre aquest repte.


