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Matèria PROGRAMACIÓ I TRACTAMENT DE DADES I

Títol/Pregunta Com dissenyaries un robot aspirador tipus “Roomba”?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1a
desenvolupar:

Competència específica 2a
desenvolupar:

Competència específica 3a
desenvolupar:

Competència específica 4a
desenvolupar:

Desenvolupar algoritmes i
aplicacions informàtiques en
diferents entorns, aplicant els
principis del pensament
computacional i incorporant les
tecnologies emergents, per crear
solucions a problemes concrets,
independentment del llenguatge
utilitzat.

Aquesta competència específica es
connecta amb els següents
descriptors: STEM1, STEM2, STEM3,
CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1,
CPSAA7.

Identificar i fer servir els tipus i
estructures de dades adequats per
emmagatzemar les dades d’un
programa informàtic de forma
eficient.

Els descriptors vinculats amb
aquesta competència específica són:
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA1.1,
CPSAA5.

Publicar i documentar en diferents
formats els programes
desenvolupats i les dades generades
de forma clara i precisa per poder ser
emprades pels usuaris.

Els descriptors vinculats amb
aquesta competència específica són:
CCL1, STEM1, STEM2, STEM4,
STEM5, CD2, CD3, CD4, CD5,
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5.

Realitzar simulacions d’entorns reals
per tal de conèixer les diferents
branques de la informàtica.

Els descriptors vinculats amb
aquesta competència específica són:
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4,
STEM5, CD2, CD3, CD4, CD5,
CPSAA1.1, CPSAA5, CE3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1 Dissenyar solucions a problemes
informàtics a través d’algoritmes,
aplicant els elements i tècniques de
programació de manera creativa,
independentment del llenguatge de
programació que s’utilitzarà en la
seva implementació.

1.3 Realitzar programes informàtics
tenint en compte l’eficiència dels
mateixos tant en cost computacional
com en modularitat, cohesió i
acoblament.

3.1 Programar aplicacions
seleccionant els tipus i estructures
de dades més convenients en funció
del context plantejat.

3.2 Incorporar estructures de dades
que permetin realitzar programes
eficients, minimitzant el consum de
recursos i el temps d’execució.

5.2 Estudiar si els programes creats
resulten útils i usables per a la seva
audiència objectiva, identificant les
mancances i, segons el cas, aplicant
millores d’utilitat i usabilitat.

5.3 Generar la documentació
necessària perquè l’usuari final
entengui el funcionament amb
l’objectiu de proporcionar-li una guia
que l’ajudi a utilitzar el programa o
aplicació de forma senzilla, intuïtiva i
satisfactòria.

6.1Incorporar conceptes de certes
branques de la informàtica en la
realització de programes i
aplicacions.

6.2 Investigar les aplicacions actuals
per conèixer el seu funcionament
intern.

Sabers bàsics:

A Bloc d’algorismia i programació
- Algorísmia. Descomposició del problema. Estructuració de la informació. Seqüenciació del procés. Disseny.
- Programació estructurada. Estructura seqüencial. Estructures condicionals. Estructures iteratives.
- Cost computacional. Iniciació i estructures de control eficients.
- Programació Orientada a Objectes. El món real com a conjunt d’objectes. Interacció entre objectes.
B Gestió de projectes
- De l’anàlisi al manteniment.
- Planificació.
- Metodologies. Metodologies àgils. Control de versions.
- Prototipatge.
C. Bloc de tractament de dades
- Tipus de dades. Dades simples. Estructures de dades.
- Selecció del tipus de dades en funció del context plantejat.
D Publicació i documentació
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- Presentació de la informació.
- Documentació del procés.
- Tipus de documents.
E Aplicació en entorns simulats
- Iniciació als conceptes. Realitat augmentada, dades massives («big data»), intel·ligència artificial.

Context/contextos: Escolar X Social Personal X Familiar X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Avui en dia, de cada vegada és més freqüent trobar llars amb robots que ajuden a fer net les cases. Aquests aparells es posen en marxa i ells sols es mouen
aleatòriament i van fent net (aspiren i en segons quins casos passen la mopa). N’hi ha que es poden programar a diferents hores del dia perquè ells sols es
posin en marxa i facin la feina, però també n’hi ha d’altres que es poden control·lar a través del mòbil des de qualsevol lloc.
Però, què hi ha darrera d’aquests petits electrodomèstics, si és que encara els podem anomenar així?

Instruccions i materials:

Les primeres tasques es desenvoluparan sobre el quadern de l’alumne. Una vegada introduït el pseudocodi farem servir ordinador (Windows, Ubuntu o
MacOSX) amb el programari : PSEInt i posteriorment PyCharm (Python). Amb aquestes eines es crearan els diferents programes i també un entorn per
poder simular la feina que realitza l’aspirador.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Tasques identificades:
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Inicialment farem una lectura compartida del manual d’un d’aquests robots que trobam a internet. Posteriorment els alumnes treballaran en
descomposar qualsevol activitat en petites tasques utilitzant la lògica i el sentit comú, per això emprarem una estructura 1,2,4 de treball
cooperatiu, s’ aniran juntant en grups de dos o quatre alumnes i compararan les tasques que han identificat cada un d’ells i completaran totes
aquelles que no han tingut en compte individualment. Una vegada ja saben descomposar en petites tasques començaran a programar
utilitzant variables i s’introduiran eines com les iteracions (fer una cosa fins que una condició es compleixi) i les condicionals (prendre decisions
a partir de l’evolució dels programes). També s'introduirà l’orientació a objectes.

Una vegada sàpiguen utilitzar aquests conceptes, treballaran en com millorar (optimitzar) el programes fets. Seran els propis alumnes els que
hauran de detectar possibles millores i d’aquesta manera aniran agafant hàbits de programació eficient.

A partir d’aquí ja treballaran amb programes més complexos de manera que ja es pugui replantejar el problema de l’aspirador / robot.

Introduirem l’entorn gràfic com a eina que els permetrà simular el comportament de l’aspiradora i començaran a treballar petits blocs
(moviment d’un element, marcar un camí, evitar obstacles) que els permetrà acabar desenvolupant una solució al problema que dóna títol a
aquesta situació d'aprenentatge.

Durant tot el procés els alumnes hauran d’anar documentant tot el procés de desenvolupament.

El producte final haurà de superar un escenari simulat proporcionat pel docent. Aquest escenari serà una habitació amb objectes i brutor que
s’ha de fer net.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

El docent ha d’observar i acompanyar a l’alumnat durant tot el procés de les tasques fent de dinamitzador. També ha de vigilar que les tasques
es duen ha terme de forma heterogènia dins dels grups, de manera que, dins dels grups, els alumnes amb més habilitats ajudaran a la resta.

El docent facilitarà codis (programes) simples que es puguin utilitzar com a referència. També analitzarà conjuntament amb els alumnes els
aspectes relacionats amb les optimitzacions dels processos.
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Mitjançant la programació per grups o parelles els alumnes reben instantàniament comentaris per part del seu company i poden debatre certs
aspectes de programació.

Els alumnes han d’anar analitzant críticament la idoneïtat de la tècnica de programació per parelles i fer els canvis que considerin oportuns.

Els alumnes disposaran d’una rúbrica on es detallaran els ítems que s’utilitzaran per avaluar l’activitat.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Qualificació: a més de la valoració dels criteris d’avaluació per part del professor, l’alumne s’autoavaluarà a través de la rúbrica relacionada. A
través de la base d’orientació associada a aquesta SA s’anirà avaluant la progressió de l’alumne. En les tasques grupals també s’utilitzarà la
coavaluació.

Els sabers utilitzats en aquesta situació d’aprenentatge són fonamentals en qualsevol programa informàtic. Per tant, tindran transferència a la
resta de situacions treballades durant el curs.


