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  Resum del Treball: 

 

El present Treball Final de Grau constitueix la culminació dels estudis de 

Grau en Enginyeria Informàtica, itinerari de Sistemes d’Informació de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’àrea de l’assignatura a la qual 

pertany el Treball es centra en les competències professionals i s’ha 

estructurat en tres fases ben diferenciades, més una inicial de Planificació. 

 

En una primera fase es desenvolupa la Contextualització. Aquí es 

defineixen els marcs teòrics dels conceptes de competència i de competència 

professional i dins d’aquesta última, una concreció assumible en aquest 

Projecte, s’identifiquen els tipus de competències i es porta a terme una 

classificació des de l’anàlisi documental de diferents referències acadèmiques, 

de manera que és aquest tipus d’anàlisi el mètode d’investigació adoptat en 

aquest Treball. 

 

En una segona fase, mitjançant una Investigació, es focalitza el concepte 

de pensament computacional en relació el seu tractament com una 

competència més del Currículum de l’Educació Secundària a Catalunya. El 

“computational thinking” apareix com una habilitat imprescindible que permet 

resoldre problemes des d’un pensament proper a l’utilitzat en Enginyeria i en 

Arquitectura. Per a portar a terme aquesta investigació s’han analitzat un 
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conjunt de documents relacionats amb el concepte i la seva aplicació a altres 

països, per a després analitzar també la situació actual a Catalunya. L’estudi 

s’ha complementat amb una enquesta feta a una mostra de cent centres 

educatius catalans. 

 

A l’última fase,  l’autor del Treball reflexiona sobre l’adquisició i millora de 

les seves competències transversals en cursar el Pla d’estudis d’aquest Grau 

a la UOC. 

 

Abstract: 

 

This Project is the completion of Degree studies of Science of 

Computation in the itinerary of Information Systems in the Open University of 

Catalonia (UOC). The framework of the Project focuses on professional skills. 

It has been structured in three different phases, and another one of initial 

Planning.  

 

 The first phase develops a Contextualization. Here we define the 

theoretical frameworks of skill and professional skills. Within the last one, we 

carry out a concretion corresponding to this Project. We also identify the 

various types of skills and we perform a classification from a documentary 

analysis of different academic references. This was the investigation method of 

the work.  

 

The second phase, by means of an Investigation, focuses on the concept 

of computational thinking and its treatment as a generic skill in the Curriculum 

of Secondary Education in Catalonia. Computational thinking appears as an 

essential skill that solves problems from an approach similar to the one used in 

Engineering and Architecture. To carry out this research, we have analysed a 

set of documents related to the concept and its application in other countries, 

and then analysed the situation in Catalonia. The study was complemented by 

a survey of a statistic sample of a hundred schools. 

 

Finally, during the last phase, the author carries out a reflection about the 

improvement and acquisition of his generic skills from the curriculum study of 

this Degree at the UOC. 
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1. Introducció 
 
 

  El present Treball Final de Grau, en endavant TFG, pretén 

analitzar de manera objectiva i minuciosa el concepte de competència 

professional, determinar els diferents tipus i portar a terme una 

classificació. Com aportació a aquest estudi s’analitza també quin 

tractament rep actualment, dintre del Currículum de l’Educació Secundària 

a Catalunya, una de les competències transversals que han estat 

detectades com a fonamentals en els últims anys, la coneguda com 

pensament computacional. 

 

  Mitjançant el desenvolupament d’aquest TFG es proporciona una 

visió clara, objectiva i concisa de quins són els objectius, quines les 

estratègies i quines les assignatures concretes que proporcionen els estris 

necessaris per l’adquisició del pensament computacional en les diferents 

etapes dels instituts catalans d’ESO (Educació Secundaria Obligatòria), 

CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) i Batxillerats. 

 

  Una vegada planificat el Projecte, l’anàlisi s’ha portat a terme en 

dues fases clarament diferenciades. En la primera es procedeix a la 

Contextualització que permet definir i limitar l’abast de l’estudi. La segona 

fase comporta la Investigació sustentada sobre els continguts curriculars 

reals a Instituts d’Educació Secundària a Catalunya. 

 

  Per acabar, l’estudiant autor del present TFG, ha portat a terme 

una reflexió sobre les competències transversals que ha millorat o reforçat 

de forma explícita o implícita mitjançant els estudis cursats al Grau 

d’Enginyeria Informàtica de la UOC, mitjançant el Pla d’Estudis associat a 

aquesta titulació universitària. 
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1.1 Context i justificació del Treball 
 
 

  Aquest Treball es desenvolupa dintre del Pla d’Estudis del 

Grau d’Enginyeria Informàtica a l’itinerari de Sistemes d’Informació, 

concretament a l’assignatura “TFG - Competències professionals”. 

Analitza el concepte de competència professional dintre del seu marc 

teòric, de manera que es proporciona una definició assumible en el 

Projecte, per a després, centrar-se en una de les competències 

concretes que dintre del Currículum poden adquirir de forma 

transversal els estudiants d’Educació Secundària a Catalunya. Es 

tracta d’una forma de pensament que apareix com importantíssima 

davant dels requeriments cada vegada més exigents en la resolució 

de problemes i que necessita d’un aprenentatge competencial 

anomenat pensament computacional. 

 

  La constant revisió de les estratègies educatives, per part 

de la Societat, en el procés de recerca d’un millor aprofitament de les 

capacitats humanes en totes les seves vessants, ha detectat en els 

últims anys noves necessitats. En un món de canvis vertiginosos i 

constants, el tractament d’una d’aquestes carències es presenta tant 

important com poden ser els idiomes o les competències digitals. La 

capacitat per a resoldre problemes, des del seu anàlisi, definició i 

abordament, mitjançant un raonament estructurat com l’utilitzat en 

disciplines més elevades, com les enginyeries o les arquitectures, es 

contempla ara com una competència a adquirir de manera transversal 

durant la formació secundària. En aquesta línia, alguns centres 

catalans ja han incorporat diferents estratègies basades en 

l’ensenyament STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics). 

 

  El salt al segle XXI ha estat impressionant en moltes de les 

activitats humanes, nous reptes es presenten a diari. Un entorn 

canviant que intenta remuntar una de les crisis econòmiques més 

importants conegudes, requereix de persones preparades per 
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enfrontar-se a tot tipus de problemes, actuals i futurs. És en aquest 

punt on l’enfocament d’aquest TFG pren sentit. El pensament 

computacional, apareix com una competència imprescindible per 

adquirir la capacitat de resoldre problemes utilitzant les eines i 

recursos a l’abast a cada moment. 

 

  L’àmbit professional de l’estudiant responsable de 

l’elaboració d’aquest treball, està directament relacionat amb el món 

de l’Educació Secundària a Catalunya, sector en el que presta els 

seus serveis des de fa quasi tres dècades en qualitat de Professor 

d’Educació Secundària, actualment com a responsable de la Tutoria 

del 4t curs d’ESO a un Centre Educatiu català. Aquest fet ha 

determinat l’elecció del tema proposat a l’assignatura per la seva 

relació directa amb els interessos i expectatives envers l’exercici 

professional de la Docència, en aquesta etapa concreta de 

l’Ensenyament. Entre les funcions d’un Tutor a l’últim curs de l’etapa 

obligatòria està l’orientació dels estudiants en acabar els seus estudis, 

aquesta és normalment cap els Batxillerats o els Cicles Formatius de 

Grau Mitjà. Aquesta funcionalitat, fa que la temàtica del treball resulti 

especialment interessant per a l’estudiant. 

 

  En el tema que s’aborda, la frontera entre l’Educació 

Secundària i la Superior de caràcter no-universitari no està delimitada 

d’una forma explícita. En el Sistema Educatiu actual, després de 

l’Educació Primària, l’alumnat ha de realitzar de forma obligatòria 

l’etapa d’ESO de quatre cursos que queda identificada com els últims 

estudis que ha d’obtenir un ciutadà per a obtenir el GESO (Graduat 

ESO). A partir d’aquest punt, les diferents formacions acadèmiques 

adquireixen la denominació de post-obligatòries. Tot i existir algunes 

alternatives més, les dues sortides més habituals s’estableixen des de 

la Tutoria a l’últim curs de l’ESO mitjançant l’orientació de l’alumne, en 

funció dels seus interessos i capacitats, cap els Batxillerats o els 

Cicles Formatius de Grau Mitja, sempre que estigui en possessió del 

Títol corresponent a l’etapa obligatòria. Totes dues possibilitats tenen 
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actualment una durada de dos cursos i, suposen en el cas dels 

Batxillerats l’entrada a la Universitat mitjançant les PAU (Proves 

d’Accés a la Universitat) i en el dels CFGM el fi dels estudis, amb 

l’obtenció de les titulacions de Batxiller i Tècnic de Grau Mitjà 

respectivament.  

 

  Els Batxillerats permeten l’accés als CFGS (Cicles 

Formatius de Grau Superior) sense cap examen previ. En el cas dels 

CFGM l’accés als graus superiors requereix la superació d’un examen 

que normalment necessita d’un curs pont per a preparar-lo, ja que no 

hi ha una continuïtat explícita cap a altres estudis. 

 

  Per entendre que els estudis posteriors a aquestes etapes 

són més propers a l’Ensenyament Superior que no pas al secundari, 

l’estudi es restringirà a les etapes més habituals amb estudiants 

d’entre els 12 i els 18 anys. Aquesta delimitació forma part de l’abast 

del Projecte. En el diagrama següent, es poden observar els límits de 

l’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diagrama del Sistema 

Educatiu (parcial) 

PFI 
Sense 
GESO 

ESO 

16 anys 

U
n
iv

e
rs

it
a

t 

Altres 

CFGS 

Estudi del TFG  

Accés directe 

Accés condicionat 

Proves d’accés 

Estudis no contemplats  

 E. Primària 12 anys 

M
ó
n
 l
a
b
o
ra

l 

Batxillerats 

18 anys 

CFGM 

GESO 



5   

1.2 Objectius del Treball 
 
 

 El present TFG analitza el tractament que l’Ensenyament 

secundari a Catalunya dóna, dintre dels seus currículums, a la 

competència transversal pensament computacional. L’estudi es sustenta 

en tres punts concrets que conformen el Projecte. Per una banda, 

proporcionar una concreció sobre la definició teòrica del concepte 

competència professional, així com una classificació de les 

competències. Per altra banda, analitzar quines són les assignatures que 

contemplen explícitament l’adquisició i l’avaluació de la competència per 

part de l’alumnat i, quines línies estratègiques s’apliquen actualment per 

aconseguir aquest objectiu pedagògic. Per acabar, determinar quin és el 

grau d’implantació de la competència dintre dels currículums de 

l’Educació Secundària catalana i quina etapa d’Ensenyament secundari 

potencia més aquest tipus de pensament en l’actualitat.  

 

1.2.1 Objectius generals 
 

 

1. Analitzar referències acadèmiques en relació als diferents tipus de 

competències, de manera que es proporciona una concreció 

sobre la definició teòrica de competència professional assolible en 

el Projecte. 

 

2. Establir quin és el tractament i grau d’implantació de la 

competència pensament computacional en els currículums de les 

diferents etapes d’Ensenyament Secundari, objectes de l’estudi. 

 

1.2.2 Objectius específics 
 
 
 

1.1 Formular el marc teòric per a la definició del concepte de 

competència professional. 
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1.2 Identificar i classificar els diferents tipus de competències de forma 

que es determinen les seves definicions teòriques generals i en 

particular la definició, també en el seu marc teòric, de la 

competència pensament computacional. 

 

2.1 Registrar referències i documents relacionats amb la competència 

pensament computacional dintre dels currículums dels 

ensenyaments secundaris que són objectes de l’estudi, per a 

procedir al seu anàlisi. 

 

2.2 Categoritzar les assignatures detectades que contemplen la 

competència objecte de l’estudi segons el Currículum específic al 

que pertanyen. 

 

2.3 Determinar quin tractament rep el pensament computacional dintre 

del Currículum segons les estratègies educatives. 

 

2.4 Demostrar estadísticament el grau d’implantació a cadascuna de 

les etapes d’Educació Secundària analitzades. 

 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

 El mètode seguit en aquest TFG és l’anàlisi documental de la mà 

de l’autora Briony J. Oates mitjançant el seu text “Researching 

Information Systems and Computing” [1], de manera que es treballa a 

partir de la recerca selectiva de documentació. Concretament s’utilitza el 

mètode “Surveys”, que es sustenta en sis conceptes: (a) requeriments 

de dades, (b) mètode de generació de les dades, (c) marc de mostreig, 

(d) tècnica de mostreig, (e) taxa de resposta - no resposta i (f) mida de la 

mostra. En el capítol set d’aquesta obra, es contemplen diferents 

mètodes per a portar a terme les enquestes, com ara són: les 

entrevistes, els qüestionaris, les observacions i els documents.  
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 Quant a l’estratègia a seguir, s’han abordat dues línies 

d’investigació diferents. En primer lloc, una prèvia de tipus documental 

mitjançant la recerca selectiva a Internet que ha aconseguit la informació 

necessària per a dur a terme l’etapa de Contextualització, així com, 

abordar el tractament i les línies d’actuació que sobre la competència 

pensament computacional s’estan portant a terme a altres països 

capdavanters, pel que fa a la implantació, com el Regne Unit (UK) i 

EEUU, així com també a Espanya i altres. La segona d’aquestes 

investigacions es centra en casos reals a centres educatius catalans 

quant al tractament de la competència com una més del Currículum.  

 

 L’autor d’aquest Treball, ha consultat també la documentació 

disponible al campus virtual de la UOC per portar a terme una reflexió 

sobre les competències transversals associades al Pla d’Estudis del 

Grau en Enginyeria Informàtica que ha millorat o adquirit en cursar 

aquesta titulació. 

 

 La justificació de l’estratègia pren com a referència els sis punts 

del mètode “Surveys” descrits amb anterioritat. El mètode documental, 

és detallat en el següent capítol, el corresponent a la Contextualització. 

En referència a la Investigació dintre del marc de l’Educació Secundària 

catalana, s’obtenen les següents justificacions pel que fa a la idoneïtat 

de l’estratègia escollida per a assolir els objectius del Projecte: 

 

a) Requeriment de dades (data requirements): Per assolir els objectius 

del Treball, s’han d’obtenir certes dades imprescindibles des de 

diferents referències acadèmiques. Aquestes dades són: per una 

banda, quines assignatures pretenen l’adquisició i l’avaluació de la 

competència pensament computacional i per altra, quines són les 

línies estratègiques dels centres sobre aquesta competència 

transversal.  

 

b) Marc de mostreig (sampling frame): Mitjançant l’accés al Directori de 

Centres Catalans de XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de 
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Catalunya) [2], és possible determinar des dels documents publicats, 

que en el dia de la consulta, el nombre de centres que podrien ser 

objecte de l’estudi resulta massa gran com per a poder dur a terme 

un tractament sobre tota la població estadística. És possible 

classificar-los de forma individual i atenent a la seva etapa, com 1055 

centres d’ESO, 751 de Batxillerat i 424 de CFGM. Una mostra 

basada en un 95% de confiança amb un +/- 3, tal i com es considera 

oportú en el mètode “Surveys”, resulta excessivament gran per a les 

pretensions d’aquest TFG. Per aquest motiu, l’enfocament és molt 

més limitat tal i com es detalla a l’apartat “mida de la mostra” més 

endavant en aquest mateix document. 

 

c) Tècnica de mostreig (sampling technique): La tècnica escollida per 

a delimitar la mostra és la modalitat anomenada mostreig intencional, 

que pertany a l’opció no probabilística. Dels centres educatius 

comentats amb anterioritat, hi ha 267 que imparteixen totes tres 

etapes d’Ensenyament a la vegada. Aquesta circumstància va ser 

aprofitada per a contrastar l’evolució de la competència entre etapes. 

Per a obtenir una visió més realista, la selecció intencionada conté la 

mateixa quantitat de centres Privats Concertats que de Públics, de 

manera que aporta dades sobre l’aplicació a les dues modalitats 

generals de l’Ensenyament català. 

 

d) Mètode de generació de dades (data generation method): Quant a 

la forma en que s’han obtingut les referències acadèmiques, s’ha 

optat pels qüestionaris via e-mail a centres educatius catalans. Per 

a justificar aquesta elecció en detriment de les altres opcions 

contemplades per “Surveys” com ara són l’obtenció de documents, 

les observacions o les entrevistes, s’ha realitzat un mostreig 

sistemàtic sobre cadascun dels llistats individuals de centres segons 

la seva etapa. Es van obtenir 10 centres d’ESO, 10 de Batxillerat i 

10 més de CFGM com a una mostra mínimament representativa de 

30 centres de Secundària, amb l’objectiu de determinar en quin tant 
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per cent és possible arribar a les competències transversals de les 

diferents assignatures mitjançant la consulta dels seus webs.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Davant els resultats obtinguts, no s’ha considerat com 

suficient la documentació continguda als webs dels centres ateses 

les necessitats del Treball. Dues de les opcions possibles, els 

qüestionaris i les entrevistes podrien, potencialment, proporcionar 

resposta a aquestes necessitats, però el nombre d’entrevistes seria 

molt inferior al nombre potencial de respostes d’un qüestionari, de 

manera que la “balança” es va inclinar cap a l’opció dels 

qüestionaris. El procés d’obtenció de les dades exposades en aquest 

apartat es troba disponible a l’Annex 1 d’aquesta Memòria. 

 

e) Mida de la mostra (sample size): Mitjançant un mostreig intencional 

s’ha procurat una mostra de 100 centres, 50 d’ells Públics i altres 50 

Privats Concertats d’entre els 267 que imparteixen a la vegada els 

estudis d’ESO, Batxillerats i CFGM. Aquesta forma de procedir 

implica un estudi no probabilístic.  

 

f) Taxa de resposta - no resposta (response  rate  and non-responses) 

Segons allò exposat al capítol set del text “Researching Information 

Systems and Computing”, el total de respostes podria ser de només 

un 30% dels qüestionaris lliurats o possiblement inferior a aquest 

percentatge, de manera que es va valorar com a factible processar 

les dades en el temps disponible a la fase d’Investigació.  

 
 

En el diagrama de sectors 

situat a l’esquerra, pot 

observar-se com l’accés a 

les assignatures mitjançant 

el lloc web dels centres és 

pràcticament total, però no 

així a les competències 

contemplades al Currículum 

d’aquestes. 

26 

4 

Assignatures

Assignatures i
Competències

Figura 2: Accés al Currículum mitjançant el web del Centre 
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1.4 Planificació del Treball 
 
 

  Una vegada concretats els objectius, es van determinar les 

tasques i subtasques necessàries per a desenvolupament del Treball, 

així com una estimació de la durada de cadascuna. 

 
 

1.4.1 Tasques 
 
 
  A la taula següent queden desglossades les tasques i 

subtasques en relació a la fase de Planificació del Projecte i els 

objectius vinculats. Les durades expressades en dies i fraccions 

de dia es corresponen amb una dedicació de 3 hores, tal i com 

es justifica al subapartat 1.4.2 d’aquest document. 

 

 

Fase Tasques i subtasques 
Objectiu 

General 

Objectiu 

Específic 

Durada 

(dies) 
INICI Presentació i Justificació del TFG - - 1/2 

P
A

C
 1

 

0 Pla de treball   PT * PT  

0.1 Context i Justificació del TFG PT PT 1/4 

0.1.1 Descripció general PT PT 1/4 

0.1.2 Justificació del TFG PT PT 1/4 

0.1.2.1 Elaboració del gràfic d’ES (parcial) PT PT 1/4 

0.2 Objectius PT PT 1/2 

0.2.1 Objectius generals PT PT 1/2 

0.2.2 Objectius específics PT PT 2 

0.3 Enfocament i mètode a seguir PT PT 1 

0.3.1 Justificació de l’enfocament PT PT 3 

0.3.2 Elaboració del gràfic de l’estratègia TFG PT PT 1 

0.4 Planificació de Fites i Temporització PT PT 2 

0.4.1 Elaboració de la taula de tasques i subtasques en 

relació a objectius generals i específics. 
PT PT 3 

0.4.2.1 Determinació del calendari, durada del Projecte i 

dies festius. 
PT PT 1 

0.4.2.2 Diagrama de Gantt PT PT 3 

0.4.3 Fites del Projecte PT PT 1 

0.4.4.1 Anàlisi de riscos PT PT 2 

0.4.4.2 Elaboració del gràfic matriu de risc PT PT 1 

0.5 Resultats esperats PT PT 1/5 

0.5.1 Pla de Treball PT PT 1/5 

0.5.2 Memòria PT PT 1/5 

0.5.3 Presentació virtual PT PT 1/5 

0.5.4 Autoinforme de les competències transversals PT PT 1/5 

0.6 Estructuració del Projecte PT PT 1/5 

0.6.1 Introducció PT PT 1/5 
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0.6.2 Contextualització PT PT 1/5 

0.6.3 Investigació PT PT 1/5 

0.6.4 Reflexió PT PT 1/5 

Formatar, revisar i lliurar el document PAC 1 - - 2 

Despesa temporal (dies / hores) 26/78 

P
A

C
 2

 

Revisió iterativa de les estratègies, mètodes 

d’investigació i riscos 
Tots Tots  

1. Contextualització.  1   

1.1 Delimitació del context 1 Tots 3 

1.1.1 Recerca selectiva d’informació sobre les 

competències professionals 
1 1.1 8 

1.1.1.2 Formulació del marc teòric per a la definició de 

Competència Professional 
1 1.1 2 

1.1.2 Tipus de competències. Classificació  1 1.2 4 

1.2 Descripció del mètode d’investigació “Surveys i 

Documents” 
1 Tots 2 

Formatar, revisar i lliurar el document PAC 2 - - 2 

Despesa temporal (dies / hores) 21/63 

P
A

C
 3

 

Revisió iterativa de les estratègies, mètodes 

d’investigació i riscos 
Tots Tots  

2. Investigació 2 Tots  

Estudi documental 

2.2.1.1 Elaboració i distribució del qüestionari pels 

centres educatius basat en el mètode “Surveys” 
2 2.1 3 

2.2.1.2 Elaboració de la llista de la documentació 

revisada 
2 2.1 2 

2.2.1.3 Descripció i Justificació dels criteris 

d'organització de la documentació a analitzar 
2 2.1 2 

2.2.1.4 Determinació dels límits de la selecció 

documental 
2 2.1 2 

Anàlisi documental - Aportació a l’estudi 

P
A

C
 3

 

2.2.2.1 Anàlisi de les dades obtingudes 2 2.2 5 

2.2.2.2 Concreció dels criteris de classificació de la 

documentació obtinguda (marcs de classificació 
2 2.2 2 

2.2.3.1 Anàlisi de la documentació recollida 2 2.3 4 

2.2.3.2 Conclusions de l’anàlisi 2 2.3 3 

2.2.3.3 Elaboració de la proposta de línies estratègiques 

per a la millora de l’adquisició de la 

competència pensament computacional com 

una més del currículum.  

2 2.3 2 

2.2.4 Estadística  2 2.4 1 

Formatar, revisar i lliurar el document PAC 3 - - 2 

Despesa temporal (dies / hores) 28/84 

 

Revisió iterativa de les estratègies, mètodes 

d’investigació i riscos 
Tots Tots  

3. Reflexió 3 Tots  

3.1 Anàlisi del pla d’estudis del Grau d’Enginyeria 

Informàtica UOC 
3 3.1 5 

3.1.1 Assignatures amb tractament explícit de les 

competències a  adquirir 
3 3.1 2 

3.1.2 Assignatures amb tractament implícit de les 

competències a adquirir 
3 3.1 2 

3.2 Elaboració escrita de la reflexió que determina les 

competències adquirides o millorades en cursar el pla 

d’estudis GEI 

3 3.2 3 

Formatar, revisar i lliurar el document PAC 4 - - 2 

Despesa temporal (dies / hores) 14/42 

 4 Formatar, revisar i lliurar el document Memòria Tots Tots 6 

P
A

C
 4
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Despesa temporal (dies / hores) 6/18 

5 Elaboració, revisió i lliurament de la Presentació 

Virtual 
Tots Tots 6 

Despesa temporal (dies / hores) 6/18 

6 Autoavaluació del treball Tots Tots 2 

Despesa temporal (dies / hores) 2/6 

F
IN

A
L

 

7 Atenció a les qüestions plantejades pel Tribunal Tots Tots 7 

Despesa temporal (dies / hores) 7/??? 

Despesa temporal TOTAL aproximada (dies / hores) 110/309 

Fase Tasques i subtasques 
Objectiu 

General 

Objectiu 

Específic 

Durada 

(dies) 

 

Figura 3: Taula de tasques, subtasques i durades estimades 

 
 

1.4.2 Calendari 
 
  Aquest Projecte va començar, amb l’activitat no avaluable 

“Presentació i Justificació del TFG”, el dia 25 de febrer de 2016. 

La data prevista de finalització al Pla Docent de l’assignatura, és 

el 21 de juny de 2016. Aquest període implica una durada total de 

118 dies naturals. Han quedat exclosos del còmput els dies 25 de 

febrer, 8, 9, 10, 11, 12, i 13 de juny, atès que no hi ha activitats 

avaluables. El total de la dedicació serà aleshores de110 dies. 

 

  L’habitual dedicació de l’estudiant és diària, sense observar 

els dies festius, dissabtes o diumenges. Aquesta disponibilitat 

extra, es contempla com una acció mitigadora d’un dels riscos 

detectats en l’anàlisi inicial, i és convenientment reflectida al 

diagrama de Gantt com a referent de la planificació de les tasques 

i subtasques a realitzar. 

 

  L’assignatura “TFG – Competències Professionals”, té un 

reconeixement de 12 crèdits ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System) dintre de l’EEES (Espai Europeu 

d’Educació Superior) al Pla d’Estudis del Grau en Enginyeria 

Informàtica de la UOC. La dedicació que es correspon amb un 

T
R

IB
U

N
A

L
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crèdit ECTS és de 25 a 30 hores. A partir d’un senzill càlcul, es 

pot estimar la necessitat d’hores i la dedicació mínima diària de 

treball sobre el Projecte: 

 
 
 
 
 

1.4.3 Fites 
 
 
  Les fites constitueixen punts claus en el desenvolupament 

del Projecte. Les dates de lliurament dels diferents outputs 

vinculats han de ser respectades estrictament, atès que 

representen punts intermedis del Treball que en cas d’endarrerir-

se perjudicarien seriosament el desenvolupament de les activitats 

posteriors i podrien comprometre el lliurament de les següents 

etapes en les dates previstes. En el diagrama de Gantt de 

l’apartat 1.4.4, les fites es representen com a petits rombes verds 

que indiquen la data d’assoliment de cadascuna. En la taula 

següent queden reflectides les fites i les dates clau dels 

lliuraments: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4.4 Diagrama de Gantt 
 
 
  Per dur a terme la planificació temporal, s’ha elaborat un 

diagrama de Gantt amb la distribució de les tasques, subtasques i 

 Fita Inici Lliurament 

1 Presentació i justificació del TFG 25/02/2016 03/03/2016 

2 Pla de treball  03/03/2016 22/03/2016 

3 Contextualització 22/03/2016 12/04/2016 

4 Investigació 12/04/2016 10/05/2016 

5 Reflexió 10/05/2016 24/05/2016 

6 Memòria i presentació virtual 24/05/2016 07/06/2016 

7 Tribunal 14/06/2016 21/06/2016 

Figura 4: Dates clau 

Hores totals del TFG = [12 crèdits ECTS * (25 hores / 1crèdit ECTS)] = 

300 hores → Dedicació mínima diària = (300 hores/ 110 dia) = 2,73 

hores / dia  ~
~  

3 hores diàries. 
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fites del Projecte. El programa utilitzat per la confecció ha estat el 

Gantt Project® 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5 Anàlisi de riscos 
 
 

  S’entenen com a riscos, totes aquelles circumstàncies que durant 

el desenvolupament d’un projecte puguin comportar un deteriorament en 

la seva qualitat, que pot arribar en alguns casos a comprometre totalment 

l’èxit en l’assoliment dels objectius. Tanmateix existeix la possibilitat de 

detectar oportunitats durant l’execució que hagin pogut passar 

desapercebudes en la fase inicial de Planificació i, que podrien suposar 

un efecte positiu envers els resultats finals en cas d’aprofitar-les. 

 

És necessari detectar i gestionar els riscos de forma iterativa durant 

tot el Projecte, no només en la fase de Planificació. Els riscos són 

analitzats segons quatre dimensions: impacte, probabilitat, valoració 

qualitativa i accions de mitigació. 

 

En tot projecte hi ha uns riscos inevitables que giren al voltant del 

triangle abast, temps i cost. En l’estudi abordat, tant el temps com l’abast 

resulten crítics, atès que per una banda, les dates relatives a les fites són 

Figura 5: Diagrama de Gantt 
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molt estrictes i per altra, l’abast pot haver estat estimat en excés o en 

defecte. Tots dos riscos són determinants per al “èxit” del Treball. A més a 

més dels ja esmentats, s’han detectat en aquesta fase inicial de 

planificació altres que també s’analitzen a continuació amb una matriu 

inspirada en la recomanada al text Gestió de projectes [80]: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilitat 

Màxim 

Baix 

Mitjà 

Alt 

Baix Mitjà Alt 

Més gran 

√ 
Significatiu 

Més petit Més gran Significatiu 

Més petit 

 
Més petit 

 
Significatiu 

 

Temps insuficient Impacte 

Els terminis de lliurament de les fites 

són molt estrictes. L’estudiant 

compagina estudis i vida laboral, 

aquest fet pot comprometre la 

dedicació. 

Descripció 

 

1 RISC IDENTIFICAT 

 

Accions de mitigació 

Planificació acurada de les tasques a 

desenvolupar segons la disponibilitat 

horària. Revisions periòdiques per a 

detectar possibles retards. 

No es contemplen els diumenges i 

festius com a dies no disponibles. 

Probabilitat 

Màxim 

Baix 

Mitjà 

Alt 

Baix Mitjà Alt 

Més gran 

√ 
 

Significatiu 

Més petit Més gran Significatiu 

Més petit 

 
Més petit 

 
Significatiu 

 

Abast del projecte incorrecte Impacte 

Incorrecte determinació de l’abast del 

Projecte. Podria resultar excessiu o 

insuficient per al propòsit del TFG. 

Descripció 

 

2 RISC IDENTIFICAT 

 

Accions de mitigació 

Revisió coordinada del Pla de Treball 

amb la Consultora del Projecte durant 

totes les fases del mateix. 
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Probabilitat 

Màxim 

√ 
 

Baix 

Mitjà 

Alt 

Baix Mitjà Alt 

Més gran Significatiu 

Més petit Més gran Significatiu 

Més petit 

 
Més petit 

 
Significatiu 

 

Documentació insuficient Impacte 

La taxa de resposta del Qüestionari 

podria estar per sota de la mínima 

necessària per l’estudi i/o arribar fora 

de termini. Aquest fet no depèn pas de 

l’estudiant sinó dels enquestats. 

Descripció 

 

3 RISC IDENTIFICAT 

 

Accions de mitigació 

Entrevistes telefòniques segons el 

contingut del Qüestionari fins assolir el 

mínim necessari de documentació per 

l’estudi i/o ampliació del nombre d’escoles 

públiques enquestades. Aquesta mesura es 

posaria en marxa en arribar a un punt límit 

en el temps o “deadline”, concretament el 

dia 27/04/2016 

Probabilitat 

Màxim 

Baix 

Mitjà 

Alt 

Baix Mitjà Alt 

Més gran Significatiu 

Més petit Més gran Significatiu 

√ 
 

Més petit 

 
Més petit 

 
Significatiu 

 

Mètode d’investigació no òptim Impacte 

Manca d’experiència per part de 

l’estudiant en el mètode 

d’investigació documental. 

Descripció 

 

4 RISC IDENTIFICAT 

 

Accions de mitigació 

Revisió de la metodologia 

d’investigació durant la fase de 

Contextualització. 

Assessorament per part de la 

Directora del Projecte. 
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1.6 Breu sumari de productes obtinguts 
 

 

1.6.1 Pla de treball 

  L’objectiu d’aquest document és explicitar l’abast del 

Projecte, els objectius, la metodologia de la Investigació, els riscos 

i la temporització de les tasques. Proporciona també una 

justificació del perquè del TFG en l’àrea concreta de coneixement. 

Es tracta del primer pas, la pedra que sosté el Projecte durant 

l’execució del mateix. Presenta una anàlisi inicial dels riscos que 

serà revisada de forma iterativa durant totes les fases del TFG, 

constituint un dels punts crítics d’aquest Pla de Treball. 

 

1.6.2 Memòria 

 La Memòria del TFG, tal i com el seu nom permet intuir, 

recull a manera de síntesi les tasques realitzades durant 

Probabilitat 

Màxim 

Baix 

Mitjà 

Alt 

Baix Mitjà Alt 

Més gran Significatiu 

√ 
 

Més petit Més gran Significatiu 

 

Més petit 

 
Més petit 

 
Significatiu 

 

Corrupció o pèrdua dels 

documents Impacte 

Pèrdua o corrupció dels documents 

digitals obtinguts o en procés 

d’elaboració (outputs), per causa de 

virus informàtics, errades o danys en 

el hardware durant l’elaboració. 

Descripció 

 

5 RISC IDENTIFICAT 

 

Accions de mitigació 

Còpia de seguretat incremental a 

nivell local i redundància de dades en 

els serveis “cloud”  (Mega® i 

Dropbox®). 

Figura 6: Matrius de riscos 
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l’execució del Treball, les investigacions portades a terme, la 

metodologia utilitzada, les revisions en la gestió de riscos, les 

estratègies i totes les particularitats de les diferents fases del TFG. 

Com a part fonamental del Projecte, aquesta memòria reflecteix 

les conclusions de la investigació principal. 

 

1.6.3 Presentació virtual 

 

  Atès el caràcter no presencial dels estudis de la UOC, la 

presentació que sintetitza el treball realitzat durant l’elaboració del 

TFG és necessàriament de caràcter virtual. Està constituïda per 

un video amb contingut d’audio (a partir d’una presentació de 

diapositives) mitjançant el qual l’estudiant exposa tots els 

aspectes que han envoltat al TFG. La visualització i avaluació per 

part del Tribunal, permetrà la formulació d’aquelles qüestions que 

complementin els continguts o resolguin qualsevol dels dubtes 

que puguin aparèixer respecte als temes tractats, els objectius i 

les conclusions finals obtingudes. 

 
1.6.4 Autoavaluació del Treball  

 

 El document Autoavaluació del Treball, es lliura 

conjuntament amb els productes Memòria i Presentació Virtual. 

Com el seu nom indica, avalua el Treball desenvolupat a partir de 

l’experiència i criteri personal de l’autor. Aquesta valoració analitza 

el desenvolupament del treball i s’elabora seguint el format 

proposat des de l’aula de l’assignatura. Es contemplen aspectes 

sobre la consecució dels objectius, l’efectivitat de la metodologia 

emprada, la idoneïtat de les eines TIC (Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació) utilitzades a les diferents fases, així 

com els resultats finals obtinguts en els diferents documents 

produïts durant l’execució del Projecte. 
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  Aquesta autoavaluació ha de permetre a l’estudiant una 

reflexió final sobre la feina desenvolupada, les mancances, les 

errades i els encerts, complementant d’aquesta manera la seva 

formació acadèmica i professional. 

 
 

1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

A continuació és descriuen els capítols que conformen el cos del 

Treball i que són: 

1.7.1 Contextualització: 

  

  En aquest capítol es delimita el context de l’estudi i 

s’analitza, a nivell teòric, el concepte de competència professional 

des de diferents referències i fonts, amb la finalitat d’aconseguir 

una definició assolible en aquest Projecte. S’ha procedit també a 

realitzar una classificació de les competències, per a finalment 

descriure el mètode d’anàlisi documental basat en quatre dels 

capítols del text de referència “Researching Information Systems 

and Computing” [1] que s’apliquen en aquest TFG. 

 

1.7.2 Investigació:  
  

Aquesta fase es subdivideix a la vegada en altres tres que són: 
 

a) Mitjançant un estudi documental es procedirà a la 

recerca, selecció i valoració de referències 

acadèmiques relatives a l’adquisició i l’avaluació de la 

competència transversal pensament computacional, 

concretament a l’Educació Secundària catalana en les 

etapes que són objecte de l’estudi d’aquest TFG. 

 

b) Anàlisi i classificació de la documentació prèviament 

seleccionada a la fase anterior. Redacció de les 

conclusions obtingudes. 
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c) Aportació a l’estudi: Anàlisi del tractament actual de la 

competència pensament computacional com una més 

del Currículum a l’Educació Secundària a Catalunya. 

Proposta de possibles línies estratègies per a fomentar 

l’adquisició d’aquesta competència com a part del 

Currículum dels ensenyaments secundaris: ESO, 

CFGM i Batxillerat. 

 

 

2. Contextualització 
 

 
  És en aquesta fase del Treball quan es presenta el context i es 

delimita l’estudi. Per una banda, s’analitzen diferents referències en 

relació a les competències, de tal manera que es proporciona a partir 

d’aquestes una definició de competència professional que sigui assolible 

en aquest Projecte. Per altra banda, es determinen els diferents tipus de 

competència i es procedeix a realitzar una classificació clara i concisa que 

les recull. Per acabar, es presenta el mètode d’anàlisi documental, que 

tindrà com a referent el contingut del text de Oates, concretament d’allò 

exposa al capítols: “Literature Review”, “Surveys”, “Documents” i 

“Questionnaires”. 

 

 
2.1 Concepte de competència professional 

 
 

 El terme competència presenta més d’un significat, de 

manera que abasta la pràctica totalitat de les àrees de l’activitat 

humana, des de les Ciències Naturals a les Socials, l’Economia, i 

moltes altres. En un primer pas d’apropament a la definició de 

competència professional en el Projecte, es va fer ús del Centre de 

terminologia “Termcat” [4] que, mitjançant la seva aplicació 

“cercaterm”, ofereix un ampli ventall de concrecions sobre el terme a 

investigar. Sol·licitant una cerca general s’obtenen un total de 115 
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definicions que permeten constatar la versatilitat del mot. Per tant, la 

definició no és una qüestió trivial, requereix d’una anàlisi molt més 

acurada. Una primera concreció segons l’opció “Ciències Socials” 

permet d’obtenir, entre altres, la següent: 

   

 

Per a filar encara més prim, seleccionant l’opció “Treball” com a 

concreció al motor de cerca s’obté, entre altres, una definició força 

més delimitada: 

 

“Capacitat efectiva d‟una persona per a fer una feina de manera idònia”. 

   

  Atès que el present TFG focalitza les competències 

professionals en general i les d’un Graduat en Enginyeria Informàtica 

en particular, s’endinsa ara en una recerca més acurada que permeti 

de concretar una definició assolible en aquest Treball. 

 

  Les titulacions actuals de Grau a Espanya i a altres països 

Europeus, es troben dintre de l’Espai Europeu de Ensenyament 

Superior (EEES). En aquest marc trobem el projecte Tuning. L’ànima 

d’aquest projecte es va situar en el context del procés Bologna [5] i va 

néixer amb el propòsit d’aconseguir que els programes d’estudi siguin 

comparables i compatibles entre la majoria de països europeus, 

essent valorat el volum de treball de l’estudiant segons l’aprenentatge 

i les competències genèriques i específiques de cada àrea de 

coneixement, des del concepte de crèdit ECTS, tal i com es desprèn 

de l’anàlisi d’un dels textos que la Universitat de Deusto va elaborar 

en relació amb la segona fase. El document “Tuning Educational 

Structures in Europe II” [6] permet extreure la definició que planteja 

Tuning en relació a les competències: 

 

“Las competencias representan una combinación dinámica de conocimientos, 

habilidades, capacidades i valores (...)” 

 

          (Pàgina 14) 

   

“Capacitat o actitud per fer alguna cosa” 
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  També es desprèn la necessitat de les competències 

professionals des de diferents reflexions en el text, implicant alguns 

stakeholders crucials, si bé tots ho són. Per exemple, el 

reconeixement de les associacions i els empresaris: 

 

“(...) Partes interesadas, tales como las organizaciones profesionales y los 

empresarios, han ido tomando progresivamente una conciencia hasta ahora inédita de 

la importancia crucial que las universidades tienen a la hora de construir una sociedad 

dinámica (...)” 

          (Pàgina 11) 

   

Des de l’anàlisi del projecte Tuning mitjançant el text citat amb 

anterioritat, es fa patent el paper fonamental de la formació acadèmica 

com a objectiu d’un exercici professional de qualitat. 

 

  Per a continuar amb la concreció del concepte de 

competència professional s’analitzen altres referències que focalitzen 

les titulacions universitàries. 

 

  Des de la informació continguda al “Libro Blanco del Título 

de Grado en Ingeniería Informática” [7] és possible constatar 

l’orientació clarament professional de la titulació, que contrasta con la 

formació teòrica tradicional. Es fa clara referència a la integració 

harmònica entre les competències transversals i les específiques, en 

la recerca d’una formació amb completesa i clarament enfocada al 

món laboral. En aquest sentit s’explicita la competència professional 

vinculada al perfil del Enginyer, un tècnic que ha de disposar també 

de capacitats personals que es reflecteixin en la Societat mitjançant 

l’exercici de la professió. Pot ser un dels punts claus envers el 

concepte de competència professional recau en la pretensió de millora 

en la relació entre els sistemes educatiu i productiu: 

 

“La noción de competencia profesional pretende mejorar la relación del sistema 

educativo con el productivo(…)” 

         (Pàgina 161) 

 

  De manera explícita es vinculen les competències 

professionals a un seguit d’habilitats, coneixements, procediments, 
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actituds i trets que complementats proporcionen al professional el 

“saber estar”, “fer i ser”, que li permetran d’enfrontar-se a la resolució 

de les tasques, problemes o reptes que acompanyen a tota professió: 

 

“Las competencias profesionales se caracterizan porque comportan todo un conjunto 

de conocimientos, procedimientos, actitudes y rasgos que se complementan entre sí, de 

manera que el individuo debe “saber”, “saber hacer”, “saber estar” y “saber ser”, 

para actuar con eficacia frente a situaciones profesionales.” 

         (Pàgina 162) 

 

 

  Es posa especial èmfasis en el caràcter dinàmic de les 

competències que han de desenvolupar-se durant l’exercici de 

l’activitat professional, essent obertes als canvis i permetent de 

l’adaptació de tècniques conegudes a la resolució de nous reptes, 

també en el camp social i emocional. En el text es planteja l’adquisició 

de noves habilitats en totes les vessants com a resultat de l’exercici 

professional en el temps, que hauran de proporcionar una multi 

funcionalitat com a resultat de l’adaptació davant les exigències 

socials i empresarials.   

2.2 Competències professionals d’un Enginyer en
 Informàtica 

 
  Una vegada analitzades les referències anteriors sobre el 

concepte de competència professional de forma genèrica, s’aborden 

ara les competències professionals d’un Enginyer en Informàtica. 

  Des dels USA (United States of America), un dels 

documents analitzats elaborat per l’organització ABET contempla 

l’acreditació dels programes d’Enginyeria. El document és el “Criteria 

for Accrediting Engineering Programs” [8]. En aquest text, els criteris 

sobre allò que els estudiants han de saber i ser capaços de fer en 

cursar els estudis queden explicitats de forma general, més endavant 

són concretats i matisats en el mateix text, segons la seva 

especialització.  
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  En el mateix document sota el nom de “Program 

Outcomes”, la “Engineering Accreditation Commission” proporciona 

una enumeració de les capacitats que els alumnes han d’haver 

adquirit en acabar els estudis. Els programes d’Enginyeria hauran de 

demostrar que aquesta adquisició ha estat aconseguida. La relació 

d’habilitats exposada (es pot contemplar aquestes capacitats o 

habilitats com competències dintre del exercici de la professió) consta 

de 10 punts, en els que es sintetitzen les capacitats mínimes, que 

seran complementades per cada programa de forma diferent. La 

terminologia d’aquestes capacitats bàsiques també podrà canviar en 

cada programa individual. A mode d’exemple, el Programa d’Estudis 

de Computadors es troba associat en la denominació amb el 

d’Electricitat, i tenen assignades capacitats afegides a les generals, 

especialment en el camp de les matemàtiques, que en el primer dels 

punts bàsics només contempla la capacitat d’aplicar aquesta disciplina 

sense cap concreció addicional. Aquesta assignació particular, per 

part de cada programa, complementa alguna o algunes de les 10 

habilitats mínimes enunciades inicialment. 

 

  Podem extreure de l’anàlisi d’aquest document que en els 

Programes d’Estudis d’Enginyeria dels USA hi ha unes competències 

bàsiques per a l’exercici de la professió que l’estudiant ha d’assolir, i 

que es complementen amb altres d’específiques que depenen de 

l’especialitat. 

  Com a primer contacte amb la classificació de les 

competències que s’aborda minuciosament al proper punt d’aquest 

TFG, es constata que la societat nord-americana ja va demostrar 

inquietud amb anterioritat per les habilitats professionals que els seus 

joves havien d’adquirir des dels estudis, per a poder accedir a un lloc 

de treball. Amb aquesta motivació, es va demanar a la “Commission 

on Achieving Necessary Skills” l’elaboració d’un estudi, entre els anys 

1990 i 1992 en col·laboració amb empreses, escoles, sindicats i 

pares, que permetés d’examinar els requeriments dels llocs de treball i 
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les capacitats dels joves per accedir-hi. El treball es recull inicialment 

en el document “What work requires of schools” [9] i ha estat objecte 

d’anàlisi en aquest TFG. Els objectius es van focalitzar en tota la 

societat i tots els estudis, no només en els superiors. Van mirar de 

definir les habilitats necessàries, de determinar el nivell acceptable de 

competència i d’avaluar-la de forma convenient, elaborant d’aquesta 

manera una estratègia per escoles, empreses i llars del país. 

 

  Van identificar un seguit d’habilitats que es classifiquen en 

blocs ben diferencials, tal i com s’ha reflectit al esquema següent: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

 

  Un altre punt de vista molt interessant es troba de la mà 

dels autors Bennett, Dunne i Carré des de l’apartat “Patterns of core 

and generic skill provision in higher education” del text “Higher 

Education” [10] on els programes dels cursos poden seleccionar-se 

mitjançant uns patrons determinats que es delimiten des de la 

interacció dels diferents conceptes seccionats en els cinc àmbits 

següents: disciplinary content, disciplinary skills, generics skills, 

workplace awareness i workplace experience. L’adequació de cada 

Pla d’Estudis es fa mitjançant l’elecció d’entre una i tres d’aquestes 
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seccions, de manera que es creen els diferents patterns possibles. Al 

diagrama següent s’ha representat un exemple corresponent amb la 

selecció concreta del primer patró (pattern 1): 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 8: Elecció dels patterns   

 
 

  L’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a 

Catalunya AQU, en la seva “Guia general per dur a terme les proves 

pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES. Titulacions de grau” [11] 

va tenir molt present les necessitats que, en forma d’una certa pressió 

externa, la Societat requereix en relació a satisfer les demandes dels 

sectors empresarials i que marquen el concepte de perfil. Les 

titulacions han de preveure dintre dels seus programes de formació 

aquestes demandes socials en relació al perfil de competències 

professionals, a nivell català, espanyol i internacional, que està sent 

notablement influenciat per diferents associacions com, per exemple, 

els Col·legis Professionals. Els continguts curriculars, l’enfocament de 

l’adquisició i avaluació d’aquestes competències han de ser 

contemplats adequadament en la voluntat d’aportar graduats al 

mercat laboral amb les característiques necessàries per a satisfer les 

necessitats d’aquest. Des d’aquestes circumstàncies, es desprèn que 

el concepte de competència professional està íntimament lligat a les 

necessitats reals del la professió i que les formacions envers aquests 

sectors laborals han d’haver estat convenientment contemplades, 

sense desequilibrar els objectius de formació personal i social en 
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benefici dels coneixements professionals, delimitant el concepte final 

de perfil professional. 

 

  Des de l’anàlisi d’altres definicions sobre el concepte de 

competència professional, el Servicio Público de Empleo Estatal-INEM 

en el document “Desarrollo de las capacidades y competencias y la 

Pedagogía innovadora España” [12], proporciona la següent 

concreció, segons l’establerta en el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional en la Ley Orgánica5/2002: 

 
“La competencia profesional se entiende como la disposición del conocimiento y las 

habilidades necesarias para llevar a cabo una actividad económica de acuerdo con los 

requisitos de producción y de empleo (…)" 

          (Pàgina 4) 

També s’indica la següent referència: 
 

“El término “competencia profesional” como se contempla en el sistema de Formación 

Profesional en España, se encuentra recogido en el REAL DECRETO 1128/2003 del 5 

de  septiembre, que regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales 

(publicado en el Boletín Oficial del Estado del 17 de septiembre de 2003)” 

 

          (Pàgina 4) 

 
  Des de l’anàlisi del text indicat anteriorment, el BOE 

(Boletín Oficial del Estado) “Real Decreto 1128/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se regula el “Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales” [13] obtenim des de l’article 5, en el 

seu punt 1 a l’apartat c la següent definició: 

 
“Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 

empleo” 

 

          (Pàgina 3) 

 

  Des de la reflexió a partir de les diferents definicions i 

enfocaments en relació al concepte de competència professional 

exposades amb anterioritat i, davant la necessitat de portar a terme la 

concreció d’una definició assolible en aquest Projecte, es contemplen 

quatre pilars que sostenen la competència i aconsegueixen equilibrar 

les necessitats de la Societat amb l’acció resolutiva del professional 

competent. Aquests quatre pilars són: l’Actitud, l’Aptitud, els 
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Coneixements adquirits en la formació i l’Experiència proporcionada 

per l’exercici professional dia rere dia. 

 

  El professional necessita d’una bona actitud que li permeti 

d’afrontar els problemes amb inquietud i optimisme, d’unes aptituds 

personals que fomentin les bones pràctiques, d’una formació 

acadèmica sòlida que li aporti els estris necessaris i finalment, la 

capacitat d’aprendre dia a dia davant els diferents problemes i 

situacions que aportaran l’experiència laboral que farà créixer les 

seves capacitats com a professional i com a persona. La capacitat de 

comunicar-se i treballar amb uns altres per aconseguir un objectiu 

comú o una solució és més que desitjable, imprescindible. 

 

   A la figura inferior es mostra l’equilibri entre la necessitat 

social i la seva satisfacció mitjançant la competència professional 

segons els quatre pilars comentats amb anterioritat: 
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Figura 9: Equilibri entre la necessitat professional i la competència 
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  La concreció de la definició de competència professional en 

aquest Treball és la següent: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
2.3 Tipus de competències. Classificació 

 

 

  Per a portar a terme una classificació de les competències, 

s’ha pres com a referència l’exposat al projecte Tuning, que diferencia 

entre dos tipus de competències, les anomenades Genèriques 

(habilitats transferibles) i les Específiques de cada Pla d’Estudis. 

 

  Les competències Genèriques identifiquen aquelles 

capacitats que són comuns independentment del perfil professional, 

de manera que hi participen a totes les titulacions com a un mínim 

exigible de capacitat en aspectes com l’expressió oral i escrita, 

l’habilitat d’investigació i altres. Les competències Específiques són 

les capacitats concretes associades a una especialitat professional, 

per tant, la seva classificació depèn de cada Pla d’Estudis individual, i 

no s’ha reflectit en la classificació de competències exposada a la 

pàgina següent que es centra exclusivament en les competències 

Genèriques. 

 

 

 

 

 

 

 

“La capacitat d‟abordar amb èxit els reptes laborals presents i 

futurs des d‟una actitud oberta que permeti l‟harmonització de les 

aptituds personals amb els coneixements adquirits, abans i durant 

l‟exercici professional” 
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Figura 10: Classificació de les competències 
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  Tot i que l’enfocament plantejat per Tuning en relació a la 

classificació de les competències té una gran projecció, hi ha d’altres. 

El text de Bennett, Dunne i Carré analitzat anteriorment, per exemple, 

proposa una classificació segons capacitats de gestió i l’objecte 

d’aquesta, tal i com es pot observar a la figura inferior, de manera 

simplificada, des del contingut de la il·lustració 1: “A framework for the 

development of generic skills” del text “Patterns of core and generic 

skill provision in higher education”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Aportació a l’estudi 
 

  Com aportació a l’estudi, l’estudiant responsable de 

l’elaboració del Treball ha escollit d’entre les diferents opcions 

proposades a l’assignatura, l’Enfocament Acadèmic. Concretament la 

proposta en referència al tractament que rep actualment la competència 

pensament computacional a l’Educació Secundària catalana com una 

més del Currículum. 

 

 La connexió entre el pensament computacional i l’apartat anterior 

on es descriuen les competències Genèriques que ha d’adquirir un 

Enginyer en Informàtica, podria lligar amb una de les competències de la 

COMPETÈNCIES 

GENÈRIQUES 

Gestió d’un mateix 

Gestió de la informació 

Gestió de les tasques 

Gestió dels altres 

Figura 11: Classificació segons Bennet, Dunne i Carré 
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classificació, la competència instrumental nou “Resolució de problemes”. 

El cas contemplat per Tuning és l’específic aplicat a la Informàtica, i és 

una competència Genèrica per al professional d’aquesta Ciència, mentre 

que la pretensió del pensament computacional va més enllà, amb la 

seva aplicació com a competència Genèrica a totes les disciplines, no 

només a la Informàtica. Sembla lògic pensar que la resolució de 

problemes, no pot nodrir-se d’una única habilitat, sinó de la combinació 

d’altres que defineixen una de nova. Aquesta enumeració de 

competències segons el criteri de dues organitzacions la ISTE (Societat 

Internacional de la Tecnologia a l’Educació) i la CSTA (Associació de 

Professors d’Informàtica) en el document “Operational Definition of 

Computational Thinking for K–12 Education” [14] i, que defineix el 

computational thinking com un procés per a resoldre problemes, és la 

següent, tot i que no queda limitada a les aquí enunciades: 

 

1. Formular problemes de forma que l’ordinador i altres eines permetin de 

resoldre’ls. 

2. Organització i anàlisi lògic de la informació 

3. Representació de la informació mitjançant abstraccions com ara models i 

simulacions 

4. Fer ús del pensament algorísmic per tal d’automatitzar les solucions. 

5. Identificació, anàlisi i implementació de les possibles solucions per 

aconseguir la major efectivitat i eficiència en passos i recursos. 

6. Generalització i transferència en el procés de resolució de problemes. 

 
 En el mateix document, s’enumeren altres actituds també des del criteri 

d’ISTA i CSTA, que es citen a continuació: 

 

1. Confiança en el maneig de la complexitat 

2. Persistència en el treball amb problemes difícils 

3. La tolerància a l’ambigüitat 

4. La capacitat per fer front als problemes no estructurats 

   

 De nou amb el document de Bennett, Dunne i Carré analitzat 

anteriorment, la resolució de problemes es considera també una 

competència Genèrica dels professionals com una necessitat dintre del 
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nucli (“core”) de les competències Genèriques personals. És possible 

acceptar una similitud amb el concepte “problem solving” tot i no 

aparèixer de forma explícita el computational thinking en el text. Així, de 

forma literal des del document s’exposa: 

 

(...) Their initiatives, such as Enterprise in Education, have assumed that equipping graduates 

for the world of work can be achieved through the possession of „core‟, or personal transferable 

skills, such as the ability to cooperate, communicate, and solve problems; skills which are 

assumed to transfer readily across a range of contexts (...) 

          (Pàgina 1) 

 Es fa referència també a la capacitat de resoldre problemes en 

diferents modalitats professionals en aspectes concrets com, per 

exemple, el “Buiding Dessign” o els “Pharmacy plannings”. 

 D’aquesta manera, el pensament computacional es pot considerar 

com una habilitat composta d’altres, que s’ha tractat com una 

competència Genèrica Instrumental dintre de la Informàtica i que 

paulatinament haurà de ser inclosa com a Transversal a totes les 

disciplines, en forma de procés de resolució de problemes. Es possible 

trobar la competència de forma explícita en algunes classificacions 

alternatives com, per exemple, a partir de les intel·ligències on la 

resolució de problemes i el pensament computacional pertanyen a la 

intel·ligència Cognitiva, com il·lustra la imatge següent inspirada en el 

document “Skills-Based Approach: Performance Review” [15]: 
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  Per tant, les necessitats d’un món exigent i canviant com 

l’actual requereix de persones capaces de resoldre problemes 

presents i futurs com una demanda social, que apareix de forma 

explícita davant l’era digital i les últimes crisis econòmiques mundials. 

Una competència que s’ha adquirir des dels primers estadis del 

l’Ensenyament, es presenta com un requeriment que algunes 

societats capdavanteres han començat a aplicar. Tal i com es va 

justificar convenientment durant la Planificació del Projecte, l’aportació 

a l’estudi, des de diferents referències acadèmiques documentals en 

relació a l’adquisició i avaluació de la competència pensament 

computacional en altres països, a Espanya i a Catalunya, es 

complementarà amb l’anàlisi de les dades recol·lectades des de les 

respostes a un qüestionari que s’ha lliurat a diferents centres 

educatius Privats Concertats i Públics que presenten la desitjable 

característica d’impartir totes tres etapes delimitades com a objecte 

d’estudi (ESO, Batxillerats i CFGM) a la vegada.  

 

2.5 Descripció del mètode d’investigació 

 

  Durant la fase d’Investigació el mètode utilitzat ha seguit les 

indicacions del text de l’autora Briony J. Oates, “Researching Information 

Systems and Computing”. Concretament  les indicacions de quatre dels seus 

capítols, els que tenen relació amb l’anàlisi de la literatura (Reviewing the 

Literature), els qüestionaris (Questionnaires), els documents (Documents) i 

molt especialment les enquestes (Surveys), de manera que el mètode seguit 

en el Treball és l’anàlisi documental. 

 

  La recerca selectiva d’informació a Internet es complementa amb 

un qüestionari lliurat a una mostra de cent centres educatius de la 

Secundària catalana, tal i com s’il·lustra al diagrama de la pàgina següent. 
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2.5.1 Aplicació del mètode (I). Surveys 
 

El capítol 7 Surveys, contempla sis activitats diferents, que son:  

Requeriments de dades (data requirements):  

  Es tracta de les dades que es pretenen obtenir per a poder 

portar a terme l’estudi. En el cas concret d’aquest TFG, les dades 

s’obtindran a partir de la recerca selectiva d’informació en relació a, per 

una banda, les diferents definicions en relació amb el concepte de 

competència professional en general i la seva classificació i per altra 

banda, la determinació de les assignatures, línies estratègiques i 

currículums que contemplen la competència pensament computacional. 

L’obtenció de dades d’aquesta última, serà complementada amb 

qüestionaris. 

 

a) Mètode de generació de dades (data generation method):  

 

  Es porta a terme una recerca selectiva a Internet sobre la 

competència objecte d’estudi, a altres països, a Espanya i a 
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√

√  
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Figura 13: Mètode d’estudi 



36   

Catalunya. Com a complement s’opta pels qüestionaris via e-mail a 

centres educatius catalans per a esbrinar el grau de coneixement, 

aplicació, adquisició i avaluació del pensament computacional com una 

competència més del Currículum. La investigació documental prèvia 

sobre el tractament actual de la competència a altres sistemes 

educatius ha permès la confecció del qüestionari d’una manera més 

acurada. El capítol 15 del text de referència, Questionnaires, 

proporciona els estris necessaris per a la redacció de les preguntes. 

 

b) Marc de mostreig (sampling frame): 

   

  En aquest punt es recull la tota la població que serà objecte 

d’estudi. Mitjançant el XTEC, és possible accedir al Directori de 

Centres, tal i com es va justificar amb anterioritat al Pla de Treball. Des 

dels diferents documents en format Excel® que es poden obtenir 

segons les diferents etapes, es concreten les següents dades: hi ha 

1055 centres que imparteixen ESO, 751 Batxillerat i 424 CFGM. S’ha 

de contemplar el fet que molts d’aquests centres no en fan una única 

etapa. De les combinacions possibles, la més interessant és la dels 

centres que imparteixen totes tres etapes a l’hora, 267 en total, atès 

que de forma potencial han de permetre analitzar la continuïtat de la 

competència entre etapes. Tot i així, l’estudi de tota la població, o de la 

última possibilitat de forma completa excedeix les pretensions del 

Treball. 

 

c) Tècnica de mostreig (sampling technique):  

 

  Una vegada s’ha determinat el marc de mostreig, cal 

aplicar una tècnica determinada des del ventall de possibilitats que 

s’exposen al mètode Surveys. La limitació en l’abast del projecte fa 

inviable l’anàlisi de tota la població. Una confiança del 95 % +/- 3 

implicaria una mostra molt gran, ja que quan més petita és la població 

més s’apropa la mostra necessària a ella. La població de tots els 

centres és gran per aquest TFG, però com a xifra és petita, de manera 
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que la mostra no és viable al ser massa gran. L’estudiant va optar per 

l’opció no probabilística mitjançant un mostreig intencional.  

 

d) Mida de la mostra (sample size): 

 

  En aquest cas s’ha estimat que contemplar 100 centres 

d’entre els 267 que cursen totes tres etapes a la vegada triant 50 de 

Públics i altres 50 de Privats Concertats és una mostra convenient.  

 

e) Taxa de resposta - no resposta (response  rate  and non-

responses): 

  Tal i com s’indica al text de referència, la taxa de resposta 

pot resultar força baixa, en un bon cas dels 100 qüestionaris prevists 

pot ser es rebran 30 respostes (30%) pot ser encara menys. Amb 

l’objectiu de minimitzar l’efecte sobre la qualitat de l’estudi, el nombre 

de 100 centres podria “garantir” la regla empírica d’una mostra mínima 

de 30 individus d’acomplir-se la predicció. 

 

2.5.2 Aplicació del mètode (II). Reviewing the Literature 
 

  El recurs principal com a proveïdor de les dades que 

s’analitzen en aquest TFG és Internet. Tal i com s’indica al capítol 

Documents s’utilitzen diferents motors de cerca com, per exemple, el 

conegut Google Scholar® o el Altavista® entre altres. La bondat en 

l’adquisició de tots tipus de documents amb una facilitat inusitada 

mitjançant aquest mitjà, ha de ser regulada amb una bona crítica d’allò 

que es té en compte i/o es descarrega i allò que no, segons la seva 

fiabilitat. S’han prioritzat les font fiables com ara pàgines d’universitats, 

repositoris institucionals com el O2 de la UOC, Butlletins oficials, etc. 

S’han seguit les recomanacions del text de referència a l’hora de 

procedir a la lectura i anàlisi crític dels continguts obtinguts des 

d’Internet.  
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2.5.3 Aplicació del mètode (III). Documents 

 

  A partir de les recomanacions del capítol 16 Documents, 

s’han pres algunes decisions quant el maneig dels documents accedits 

des d’Internet. Per una banda es prendrà nota de manera immediata de 

la URL i de les dades bàsiques del document (nom de l’autor, títol, data 

de consulta, etcètera) amb l’objectiu de garantir futures referències.  

També es procedirà a la descarrega de l’arxiu associat per preveure 

una possible manca d’accés en un futur. Per altra banda, es valorarà 

molt rigorosament els drets d’autor per a no incorre en cap infracció 

legal, especialment amb les imatges que habitualment són d’utilització 

directa en aquests treballs d’investigació. Continuant amb les imatges, 

gràfics i il·lustracions, sempre que sigui possible, l’opció triada per a 

incloure’ls serà la creació pròpia mitjançant l’ús de les possibilitats 

gràfiques de les eines ofimàtiques, per d’aquesta manera, enriquir el 

contingut del Treball i minvar la necessitat de cites, reconeixements de 

fonts alienes i sol·licituds d’utilització als autors dels continguts amb 

copyright. 

2.5.4 Aplicació del mètode (IV). Questionnaires 
 

  A partir de les recomanacions que es poden obtenir en 

consultar el capítol 15 del text de referència, s’elaborat un qüestionari 

no massa extens en relació al coneixement, aplicació i avaluació que 

de la competència pensament computacional tenen els centres que han 

estat enquestats. El disseny del qüestionari i la concreció de les 

preguntes intenta obtenir, els elements necessaris per a la consecució 

dels Objectius enunciats durant la fase de Planificació.  

  La comunicació amb els instituts és via e-mail. El missatge 

que enviat a cada centre, contenia un petit text que explicitava la 

necessitat de la col·laboració per part del centre, i un accés directe  al 

qüestionari mitjançant un servei de enquestes online concretament 

l’eina “Formularis” de Google +©. 



39   

3. Investigació 
 
En aquest capítol es desenvolupa la Investigació que constitueix l’ànima 

del Projecte i que es sustenta en l’aportació a l’estudi descrita amb 

anterioritat. 

 
3.1 Fase I 

 

  Durant aquesta fase de la Investigació s’ha realitzat una recerca 

selectiva a Internet en relació a la competència pensament computacional 

des de diferents vessants. La documentació recollida a la recerca, s’ha 

organitzat seguint una seqüenciació lògica per a facilitar el seu tractament i 

posterior anàlisi durant la Fase II. Els criteris envers l’organització de la 

documentació llistada, són convenientment justificats segons l’àmbit dels 

continguts. La confecció i lliurament del qüestionari als centres, va tenir lloc 

en aquesta fase inicial de la Investigació. 

 

3.1.1 Llistat organitzat de la documentació revisada 
 

 

DOCUMENTACIÓ REVISADA 

 

ID TÍTOL DEL DOCUMENT ÀMBIT SUPORT 

( I ) ASPECTES GENERALS DEL PENSAMENT COMPUTACIONAL 

16 
Jeannette M. Wing Computational Thinking (Communications of the 

ACM, 2006) 
General PDF en línia 

17 Jeannette M. Wing Computational Thinking (2011) General PDF en línia 

18 Mindstorms: Computers, Children and Powerful Ideas. General PDF en línia 

19 
Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital 

Computational Thinking: A New Digital Literacy 
General PDF en línia 

20 Países que han introducido la programación en la escuela General 
Article en 

línia 

21 El PC a l'educació. Reflexions des del pensament crític General 
Presentació 

en línia 

22 
Using robotics to motivate math, science, and engineering literacy in 

elementary school 
General 

Article en 
línia 

23 Pensamiento computacional General PDF en línia 

24 Pensament computacional General Bloc 

25 Què és el pensament computacional? I com aplicar-lo en classe? General Infografia  

( II ) El PENSAMENT COMPUTACIONAL A PAISOS CAPDAVANTERS 
26 “About-us-test” (www.stem.uk.org) *PC a UK Article web 

27 “What-we-do” (www.stem.uk.org) PC a UK Article web 

28 STEM: Education for Global Leadership PC als USA Article web 

29 K–12 Estándares para las Ciencias de la Computación PC als USA PDF en línia 

30 Computer Studies PC a Canadà PDF en línia 



40   

31 Nuevos marcos de referencia para estudiar y evaluar el desarrollo del PC PC a Canadà PDF en línia 

32 Propuestas y actividades a Secundaria 
Secundària a 

Argentina 
Article web 

( III ) El PENSAMENT COMPUTACIONAL A ESPANYA 

33 

Declaración AENUI-CODDII por la inclusión de asignaturas específicas 

de ciencia y tecnología informática en los estudios básicos de la 

enseñanza secundaria y bachillerato. 

Secundària 

a España 
PDF en línia 

34 
L'alfabetització digital en l'educació. Tendències mundials, situació en la 

LOMQE i propostes d'actuació a la Comunitat Valenciana 
Secundària 

a España 
PDF en línia 

35 
Tecnología e Informática, grandes olvidadas en el panorama educativo 

español 
Secundària 

a España 
PDF en línia 

( IV ) El PENSAMENT COMPUTACIONAL A CATALUNYA 

36 
L'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en 

l'educació (Dossier 36) 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

37 Codelearn Educació Web 

38 

Programar per innovar 

El Citilab, S4A i la Jornada Catalana de l'Ensenyament de la 

Programació 

Educació PDF en línia 

39 mShools 
Secundària 

a Catalunya 
Web 

( V ) El PENSAMENT COMPUTACIONAL A EUROPA I ALS PAÏSOS VEÏNS 

40 

Letter: Androulla Vassiliou MEMBER OF THE EUROPEAN 

COMMISSION Education, Culture, Multilingualism and Youth / Neelie 

Kroes VICE-PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION. Digital 

Agenda Brussels, 25 July 2014. Ares (2014) 

PC a 
Europa 

PDF en línia 

41 ACM Europe: Informatics education report 
PC a 

Europa 
PDF en línia 

42 
Computing our future: Computer programming and coding Priorities, 

school curricula and initiatives across Europe 
PC a 

Bèlgica  
PDF en línia 

43 “In America STEM educations in Germany it‟s MINT” PC a Alemanya Bloc 

44 Portugal (3) – 2012. EDUSCRATCH PC a Portugal PDF en línia 

45 Informatica e pensiero computazionale nei curricula PC a Itàlia PDF en línia 

46 
L‟informatique revient au lycée : trois raisons 

d‟enseigner le code 
PC a França PDF en línia 

( VI ) REFERÈNCIES OFICIALS A ESPANYA 

47 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 

Bachillerato 

Secundària 
a España 

PDF en línia 

48 LOMCE (BOE-A-2013-12886) 
Secundària 

a España 
PDF en línia 

( VII ) REFERÈNCIES OFICIALS A CATALUNYA 

49 
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

50 
DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del batxillerat 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

51 
DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

52 Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

53 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

54 Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

55 Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

56 La literatura a l’aula 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

57 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (Llengües estrangeres) 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

58 Orientacions practiques per a la millora de l’ortografia 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

59 Competències bàsiques de l’àmbit social 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 



41   

60  Competències bàsiques de l’àmbit digital 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

61 Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

62 Competències bàsiques de l’àmbit artístic 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

63 currículum batxillerat 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

64 III Pla general de formació professional a Catalunya 2013-2016 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

65 
DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes 
Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

66 

DECRET 125/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum 

del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i 

automàtiques 

Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

67 
DECRET 217/2013, de 27 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de telecomunicacions 
Secundària 
a Catalunya 

PDF en línia 

68 

DECRET 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum 

del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de 

climatització 

Secundària 

a Catalunya 
PDF en línia 

69 
Avançament d’orientacions per a l’organització i la gestió dels centres 

CURS 2016-2017 
Secundària 

a Catalunya 
Paper 

 
 
 

3.1.2 Descripció i justificació dels criteris d'organització 

 

 La recerca de documentació mitjançant Internet ha de presentar 

una organització lògica que permeti processar-la de forma coherent i 

fluida. Aquest fet facilita l’anàlisi i l’obtenció de les conclusions 

pertinents a la següent fase. El llistat presentat anteriorment al punt 1.1 

d’aquest document, s’ha confeccionat seguint una seqüenciació en 

blocs, segons l’àmbit dels documents seleccionats. Els criteris són els 

que es presenten a continuació: 

 

I. Aspectes generals del pensament computacional: Aquesta secció, s’ha creat 

des de la recerca selectiva envers el concepte “computational thinking”, prenen 

com a punt de partida el document recomanat a aquesta assignatura, l’article de 

Jeannette M. Wing, “Computational Thinking (Communications of the ACM)” 

[16], per després seleccionar diferents referències que descriuen el concepte des 

d’un punt de vista general. 

II. El pensament computacional als països capdavanters: En aquest bloc es 

presenten diferents documents de països que, des de la investigació preliminar 

que ha permès la recerca de les documentacions necessàries, s’han considerat 

com els primers en aplicar les Ciències de la Computació als seus currículums 

* PC: Pensament Computacional Figura 14: Llistat de la documentació revisada 
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escolars al detectar aquesta necessitat econòmica i social en els propers anys, i 

que podria afectar a la seva competitivitat en aquests camps. Entre ells Regne 

Unit, els USA i altres. 

III. El pensament computacional a Espanya: Documentació en relació al PC a 

l’Estat espanyol. 

IV. El pensament computacional a Catalunya: Documentació en relació a 

diferents alternatives relacionades amb el PC a Catalunya. Aquest apartat es 

dedicarà a les iniciatives no reglades, programes i altres aspectes no oficials del 

pensament, atès que la documentació oficial ocupa un dels següents blocs i, els 

qüestionaris lliurats al centres educatius complementaran la informació envers 

el tractament actual a Catalunya.  

V. El pensament computacional a Europa i als països veïns: Documentació 

sobre el tractament del PC a Europa, i en especial als països europeus més 

propers: Portugal, França, Itàlia i Alemanya.  

VI. Documentació oficial espanyola: Diferents documentacions de caire oficial en 

relació a les competències curriculars de l’Educació Secundària a l’Estat 

espanyol. 

VII. Documentació oficial catalana: Diferents documentacions de caire oficial en 

relació a les competències curriculars contemplades a l’Educació Secundària 

catalana. 

 

3.1.3 Determinació dels límits de la documentació seleccionada 
 

 Per a aconseguir analitzar des de la documentació seleccionada a 

Internet com es tractada realment la competència objecte d’estudi, 

hauria d’haver estat possible accedir als currículums i planificacions de 

les assignatures corresponents a les diferents etapes de Secundària, a 

nivell intern del Centre. D’aquesta manera s’hauria pogut comprovar si 

la competència apareix de forma explícita en les assignatures i com és 

avaluada mitjançant les rúbriques associades a les planificacions de les 

matèries, com a mínim, a partir de l’anàlisi d’una mostra estadística 

mínimament representativa d’instituts.  
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 L’obtenció del document PAC (Pla Anual de Centre), també hauria 

estat molt interessant en relació als objectius i la planificació actual del 

centres. Lamentablement, aquesta informació no és en general 

accessible públicament des dels webs dels centres, tal i com es va 

justificar al Pla de Treball mitjançant un petit estudi estadístic sobre 30 

centres a l’atzar. És possible en la majoria dels casos accedir a la 

informació respecte a quines assignatures es cursen, però de forma 

general no es proporciona accés a planificacions, rúbriques o 

currículums particulars a nivell intern de Centre, de forma que és 

aquesta la limitació més important quant a l’obtenció de documentació 

per analitzar el tractament real del la competència als centres 

educatius. 

 

Pel que fa als currículums oficials, es troben disponibles des de 

diferents fonts. Per una banda, XTEC proporciona descàrrega directa 

dels currículums d’ESO i Batxillerat, també de forma indirecta permet 

d’accedir als diferents òrgans educatius classificats per comunitats 

autònomes de la resta d’Espanya. Per altra banda, el BOE i el DOGC 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) proporcionen també 

documents oficials respecte al contingut dels currículums que, 

teòricament, han de ser els referents dels centres a l’hora de 

confeccionar el seu Programa d’assignatures i les planificacions 

competencials associades a aquestes. 

 

  Altres informacions sobre el pensament computacional 

provenen d’articles d’opinió, d’ensenyaments no reglats i iniciatives 

particulars d’alguns instituts en relació a recursos educatius com ara 

SCRATCH® [70] o el producte de Robòtica educativa Lego 

MindStorms® [71] entre altres. Des de l’anàlisi d’aquestes fonts 

documentals, no és possible generalitzar l’aplicació del pensament 

computacional com una competència més del Currículum, però 

proporcionen orientació sobre les metodologies i els recursos que 

s’estan utilitzant.  
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  D’una forma ideal, l’objectiu del qüestionari que 

complementa l’estudi documental és aportar dades, que analitzades 

conjuntament amb la documentació obtinguda a Internet, permetin 

d’assolir els objectius específics 2.2, 2.3 i 2.4 enunciats al la 

Planificació del Projecte, en relació a si la competència es contempla i 

s’avalua, en quines modalitats ho fa i a quines assignatures concretes. 

Quant a les línies estratègiques, també ha de permetre determinar si 

els centres contemplen aplicar la competència el proper curs i/o 

s’utilitzen recursos educatius relacionats directament amb el 

pensament computacional. La utilització de l’Algorísmica, o l’aplicació 

d’alguna competència amb les mateixes característiques, excepte la 

CD (Competència Digital), poden aportar dades interessants per a les 

conclusions. La limitació sobre l’accés directe i l’anàlisi de la 

documentació dels centres, només pot pal·liar-se, mínimament, amb la 

col·laboració d’aquests mitjançant les respostes a les qüestions 

plantejades a l’enquesta. 

 

  En conclusió, la documentació disponible que s’estudia en 

aquest TFG queda limitada a l’obtinguda amb caràcter oficial des del 

BOE, el Departament d’Ensenyament de Generalitat de Catalunya i el 

DOGC en relació als currículums oficials de les etapes d’Educació 

Secundària contemplades en aquest TFG. Les respostes al qüestionari 

per part dels Instituts, complementen aquestes documentacions de 

manera que aporten una visió més realista sobre l’aplicació del 

pensament computacional a l’aula com una competència més del 

Currículum reflectida en ell de forma explicita. 

 

3.2 Fase II 

 

En aquesta fase de la Investigació, s’estableixen els criteris 

de classificació de la documentació i s’analitzen els diferents 

documents obtinguts a la fase anterior, d’aquesta forma s’obtenen 

dades útils per a processar. A partir d’aquestes dades, es procedeix a 

una nova anàlisi que ha de permetre extreure les conclusions de 
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l’estudi. Són també objecte d’aquesta anàlisi les dades obtingudes 

des de les respostes al qüestionari lliurat als centres de Secundària 

durant la primera fase, de manera que es desenvolupa alhora l’estudi 

estadístic no probabilístic tal i com es va justificar amb anterioritat en 

el present Projecte. 

 

3.2.1 Concreció dels criteris de classificació de la informació 
obtinguda  

   

  La Investigació del present TFG, es focalitza en el 

tractament que l’anomenat pensament computacional (computational 

thinking) rep actualment com una competència més dintre del 

Currículum de l’Educació Secundària a Catalunya. La informació 

obtinguda a partir de la documentació seleccionada, s’ha classificat 

seguint una estratègia que pretén analitzar com es tractat el concepte 

a altres països, per a després abordar també a Espanya i Catalunya. 

La finalitat és assolir el Objectius Específics plantejats al Projecte en 

relació a la presència d’aquest tipus de pensament com una 

competència concreta que adquirir i avaluar a la Secundària Catalana, 

constituint l’ànima de l’estudi. Els criteris que han estat establerts són 

els següents: 

 

a) Concreció del concepte pensament computacional a partir de 

referències generals. 

b) La visió i tractament que les escoles d’alguns països capdavanters 

en la implantació fan del computational thinking. 

c) La Introducció de continguts informàtics a les escoles d’Europa 

d) El pensament computacional a Europa i als països veïns. 

e) El pensament computacional a Espanya. 

f) Iniciatives catalanes no reglades envers el pensament 

computacional. 

g) Currículums oficials nacionals d’Educació Secundària des del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

h) Currículums oficials catalans d’Educació Secundària des del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el DOGC. 
 

 

La classificació s’ha representat de forma esquemàtica a la pàgina següent: 
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3.2.2 Anàlisi de la documentació recollida 
 

  La documentació reflectida a l’apartat 1.1 ha estat 

analitzada de forma seqüencial i minuciosa, en l’ordre preestablert, 

obtenint d’aquesta manera, dades valuoses per a ser analitzades 

posteriorment. Atesa la gran quantitat de documents que conformen 

aquest apartat, un total de 54, s’ha estimat convenient reflectir en 

aquesta Memòria del Projecte, l’anàlisi dels documents que han resultat 

especialment significatius per a la Investigació, de manera que s’han 

descartat els que contenien dades redundants o poc significatives, 

també les referències acadèmiques oficials que no contemplen cap 

referència explícita al pensament computacional, tal i com s’argumentarà 

a les conclusions de l’estudi. 

 

El PC a UK 

El PC als USA 

El PC a Canadà 

Catalunya 

Espanya 

França 

Portugal 

Itàlia 

 Alemanya 

Bèlgica 

Iniciatives no reglades 

Currículums Oficials 

de Secundària 

Currículums Oficials 

de Secundària 

Continguts curriculars 

reals de Centres 

Educatius de Secundària  

Iniciatives no reglades 

El PC a Europa i 

països veïns 

 

El PC a alguns 

països 

capdavanters 

Pensament 

Computacional 

(PC)  

MARCS DE CLASSIFICACIÓ  

Figura 15: Marcs de classificació 
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 El primer document analitzat i que obre la present Investigació, 

exposa el concepte principal, el pensament computacional de la mà de 

Jeannette M. Wing en un article titulat Computational Thinking [16]. Tot i 

que el concepte no era pas nou, la autora descriu i impulsa aquesta 

modalitat de pensament, defensant la seva necessitat per a totes les 

persones, en especial el seu impacte en totes les vessants científiques 

que han començat ja ha utilitzar-lo en disciplines com la Biologia i 

l’Estadística entre moltes altres. Defensa l’assoliment del pensament 

computacional als estudis preuniversitaris, fet que encaixa perfectament 

amb l’estudi d’aquest TFG. Wing matisa perfectament la diferència entre 

la programació d’ordinadors i el pensament computacional, valorant la 

creativitat dels humans, la seva abstracció a diferents nivells i el 

raonament heurístic, que permet d’anar més allà del món físic i real 

mitjançant la imaginació. Argumenta com enfrontar els problemes fent ús 

d’aquestes qualitats de les persones que superen àmpliament el simple 

processat matemàtic de les dades, la capacitat d’afrontar problemes mot 

grans sense haver d’entendre la totalitat dels detalls, i el que és més 

important, sense que les persones “pensin com els ordinadors”. 

Literalment des de l’article: 

 

“A way that humans, not computers, think. Computational thinking is a way humans solve 

problems; it is not trying to get humans to think like computers (...)” 

 
         (Pàgina 3) 

 

 També s’explicita a la mateixa pàgina el punt “What it is, and 

isn’t”, sis característiques que sintetitzen el concepte: (a) 

Conceptualizing, not programming, (b) Fundamental, not rote skill, (c) A 

way that humans, not computers, think, (d) Complements and combines 

mathematical and engineering thinking, (e) Ideas, not artifacts, (f) For 

everyone, everywhere. 

 

 En el document de l’any 2011 “K–12 Estándares para las Ciencias 

de la Computación” [29], es planteja una important reflexió sobre el món 

actual i la importància que la Computació té en totes les vessants de la 
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Societat, així com la necessitat d’adquisició de coneixements 

computacionals per part dels estudiants, literalment des del document: 

 

“(...) El comprender los fundamentos de las ciencias de la computación permite a los estudiantes 

ser consumidores educados de tecnología y ser creadores innovadores capaces de diseñar 

sistemas de computación para mejorar la calidad de vida de todas las personas (...)” 

(Pàgina 8) 

 L’argumentació principal del text, es centra en el caràcter central a 

mode de nucli de les Ciències de la Computació, i es recolza en diferents 

punts, que de forma sintetitzada són els següents: 

 

Són intel·lectualment importants: En aquest punt es reflexiona sobre la necessitat que 

tenen totes les persones d’entendre el funcionament dels dispositius i els processos a 

diferents nivells de la vida diària, tant en situacions quotidianes com professionals. 

Condueixen a múltiples carreres professionals: Es reflexiona sobre la necessitat de 

les Ciències de la Computació en la majoria de les professions actuals, i el que és més 

important, sobre les futures que poden aparèixer en els pròxims vint anys. 

Ensenyen com resoldre problemes: Es en aquest punt quan la reflexió s’apropa 

directament amb el concepte de pensament computacional, ja que la manera d’abordar 

els problemes des de la forma de procedir d’aquestes ciències facilita la 

contextualització, l’exposició, la comprensió i la resolució dels problemes. 

Recolzen i proporcionen enllaços a altres ciències: En aquesta argumentació es fa 

al·lusió al recolzament que les Ciències de la Computació poden aportar a disciplines 

com la Medicina o la Biologia entre moltes altres, en la seva recerca de solució a 

problemes globals com poden ser les malalties o la fam mundial. 

Involucren tots els Estudiants: Les Ciències de la Computació són presents a 

pràcticament totes les activitats humanes, raó per la qual, els estudiants de totes les 

disciplines, tenen vinculació amb elles. 

 

 Des d’aquesta exposició l’objectiu principal és clar, establir uns 

estàndards d’aplicació en l’educació K-12 (Primària - Secundària) dels 

USA que permetin d’obtenir l’assoliment necessari per a la Societat 

Nord-Americana, tal i com es reconeix en el següent paràgraf: 

“(...) Mientras reconocemos que hay muchos obstáculos para adoptar la aplicación rigurosa de 

las ciencias de la computación en las aulas de K-12, no podemos, como nación, permitir que la 

situación actual continúe. Si no somos capaces de establecer dichos estándares o que no 

podemos implementarlos de manera efectiva, nuestros estudiantes se encontrarán sin 

preparación para trabajar en el sofisticado mundo tecnológico en el que deben competir (...)” 

 

(Pàgina 8) 
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 S’estableixen tres nivells d’aplicació segons les etapes educatives 

dels estudiants, des del primer d’aquest nivells es contempla el 

pensament computacional com a part indispensable de l’aprenentatge. 

Els nivell són: “Les Ciències de la Computació i jo” (pels més petits de K-

6), “Ciències de la Computació y de la Comunitat” (graus de 6 a 9) i 

“Aplicant conceptes i creant solucions pel món real” (graus de 9 a 12). 

En referència concreta al pensament computacional, s’afirma que el seu 

poder rau en la possibilitat d’aplicar-lo a qualsevol altre raonament, 

permetent utilitzar-lo en tot tipus de tasques. Per acabar amb l’anàlisi 

d’aquest document, es cita de forma literal el concepte des del text: 

(...) El Pensamiento computacional es una metodología de resolución de problemas que pueden 

entrelazar las ciencias de la computación con todas las disciplinas, proporcionando métodos 

distintivos de análisis y desarrollo de soluciones a los problemas que se pueden resolver 

computacionalmente (...) 

(Pàgina 17) 

  Des del document  “The Ontario Curriculum grades 10  to 12: 

Computer Studies” [30], del Ministeri d’Educació de Canadà, trobem les 

següents reflexions respecte la necessitat dels estudis vinculats amb les 

Ciències de la Computació, i que resulten d’interès per aquest TFG. De 

forma literal des del text: 

 

“Computer studies is relevant for all students because it incorporates a broad range of 

transferable problem-solving skills and techniques, including logical thinking, creative design, 

synthesis, and evaluation (…)” 

 

“(…) and computer studies will provide them with the knowledge and skills to understand the 

underpinnings of current computer technology and prepare them for emerging technologies (…)” 
      

(Pàgina 5) 

Com a objectius principals, es plantegen el següents: 

 

I. Que els estudiants obtinguin comprensió sobre conceptes les Ciències de la 

Computació. 

II. Desenvolupar habilitats de pensament crític, així com conèixer les estratègies 

necessàries per fer la recerca i les investigacions amb una comunicació 

eficaç. 

III. Aplicar habilitats i actituds a nivell local, nacional i mundial en treballar amb 

les computadores. 
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IV. Adquirir hàbits d'aprenentatge permanent per a fer front els avanços 

tecnològics. 

 El document “Declaración AENUI-CODDII por la inclusión de 

asignaturas específicas de ciencia y tecnología informática en los 

estudios básicos de la enseñanza secundaria y bachillerato” [33] ha 

aportat des del seu anàlisi diferents informacions molt útils per aquest 

TFG. Per una banda, l’objectiu d’aquesta declaració és per si mateix 

força aclaridor, fa referència a diferents fonts entre les que destaca la 

carta CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 

que des d’una reunió a Brussel·les, va demanar l’aprovació d’una 

proposta per a sol·licitar una atenció més acurada a la Informàtica dintre 

de les escoles i que presentava quatre punts en referència a la poca 

prioritat d’aquesta ciència a les escoles, en les que normalment consta 

com una matèria complementària, sovint com una aplicació pràctica de 

l’Ofimàtica.  

 

 Per altra banda, presenta el manifest SIGCSE (Special Interest 

Group on Computer Science Education) [74], on es recullen dos punts 

claus signats pels representants de diferents Col·legis Professionals 

d’Informàtica, i que poden sintetitzar-se com la necessitat quant a la 

Ciència i la Tecnologia Informàtica, que haurien de formar part del 

Currículum de l’Educació Secundària i dels Batxillerats així com ser 

contemplades en les proves d’accés a la Universitat. També es reclama 

una qualificació idònia del professorat responsable de la Docència 

d’aquestes matèries i porta a terme un anàlisi de la competència C1 

inclosa en el Currículum de la Secundària catalana en referència als 

llenguatges de control i a la Robòtica, pel que fa a la programació de 

dispositius. Finalment, exposa el manifest que consta de sis 

recomanacions que es sintetitzen a continuació: 

 

1. Van considerar imprescindible que totes les assignatures de Tecnologia 

siguin troncals, tant als centres públics com als privats. 
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2. Van recomanar que el currículum de Ciència i Tecnologia sigui cursat per 

tots els alumnes com una part fonamental de l’estructuració mental i de la 

forma de raonar. 

3. Destaquen com urgent la qualificació del professorat i la implicació de 

terceres persones amb formació i recursos. 

4. Van recomanar que les competències relacionades amb les Ciències i la 

Tecnologia es desenvolupessin en altres assignatures d’una forma transversal. 

5. Van argumentar la necessitat del recolzament per part dels centres en el 

foment de la Tecnologia com a responsables que són de l’orientació dels seus 

alumnes. 

 

  Des d’un interessantíssim Treball Final de Master 

“Tecnología e Informática, grandes olvidadas en el panorama 

educativo español. Su influencia en el desarrollo de un pensamiento 

de calidad” [35] de Mariana Núñez García, queda patent la 

contradicció entre el reconeixement de la necessitat de contemplar el 

pensament computacional com un requisit competencial davant la 

canviant societat actual i l’aplicació real dels pilars que haurien de 

sostenir el seu assoliment i, que són pràcticament inexistents. Nuñez 

compara en el seu treball les últimes lleis d’Educació a Espanya, 

constatant una certa involució en el contingut de les assignatures 

relacionades amb la Tecnologia i la Informàtica, que han passat a ser 

matèries optatives a l’últim curs de l’ESO i, que per tant, permeten 

d’obtenir el GESO sense haver de cursar-les necessàriament. 

L’autora expressa una severa crítica sobre el contingut i les 

referencies oficials de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa), que no concreten els aspectes fonamentals 

envers la manera d’impartir i avaluar aquestes matèries, tal i com es 

constatarà més endavant en aquest TFG en analitzar diferents 

referències oficials que no contemplen l’assignatura d’Informàtica 

com a troncal, sinó únicament com una optativa i/o de reforçament 

d’altres, a mode de eines de col·laboració freqüentment mitjançant 

l’Ofimàtica. Un punt fonamental en relació al futur del pensament 

computacional a les aules catalanes és la aportació principal del 
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document a aquest TFG, i es pot extreure de la següent 

argumentació per part de l’autora: 

“(…) Como única opción nos queda esperar la decisión que cada Comunidad o 

Administración educativa adopte dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. Es en este bloque donde quedarán reflejados los intereses o expectativas que 

cada comunidad deposite en su consideración de cómo debe ser o lo que se debe esperar de 

un currículo educativo (…)” 

(Pàgina 25) 

 

   A l’últim dels document analitzats, que es recull en aquesta 

memòria, és possiblement un del més complets d’aquesta 

Investigació, ja que recull les dades envers l’estudi “Computing our 

future: Computer programming and coding Priorities, school curricula 

and initiatives across Europe” [42], actualitzat a l’any 2015. Un total de 

21 països hi participen (entre ells Espanya), i concretament 16 han 

incorporat la Programació en el currículums educatius. 

  

   S’argumenta sobre la necessitat de les competències per a 

l’èxit de la transformació digital a Europa: 

 

“(...) Digital competences and skills are one of the main conditions for the success of the digital 

transformation in Europe, (...)” 

(Pàgina 4) 

També es concreta encara més el concepte de computational thinking: 

“(...) Computational thinking is typically associated with coding and computer programming, 

but is more than that, involving “solving problems, designing systems, and understanding human 

behaviour”, according to the Carnegie Mellon University”. 

(Pàgina 7) 

El document proporciona importantíssima informació recol·lectada en 

relació al grau d’implementació dels següents conceptes als diferents 

països participants: 

1. Fostering logical thinking 

2. Fostering problem solving 

3. Attracting students into ICT 

4. Fostering Coding’s skills 

5. Fostering employability 

6. Fostering other key competences 

 

 A Espanya apareixen com aplicats els punts anteriors 1, 2, 4 i 6. 

També apareix en l’estudi estadístic com un dels països que han integrat 
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la Programació en el Currículum educatiu a nivell nacional i regional. Cal 

destacar que el cas espanyol apareix com a “Depends on regional or 

school curricula” pel que fa a la condició d’assignatura concreta en el cas 

de matèries vinculades amb les Ciències de la Computació i com a 

“Mathematics Depends on regional or school curricula” en la millora 

d’altres assignatures. Quant als països veïns analitzats en aquest TFG 

els conceptes reflectits s’exposen en la taula següent:  

 

 1 2 3 4 5 
6 

Portugal √ √ x x √ 
√ 

França x x √ x √ 
√ 

Alemanya √ √ x x x 
√ 

*Itàlia x x x x x 
x 

UK √ √ √ √ √ 
x 

 

* Va participar només a l’any 2014 i no apareix en les dades d’aquest informe que està actualitzat  a 2015 

 

També es recullen els conceptes i enfocaments del “pensador 

computacional” que es reflecteixen a continuació: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.2.3 Anàlisi de les dades obtingudes 
 

 Des de l’anàlisi dels documents realitzat al apartat anterior 

en aquesta Investigació, s’han aconseguit un gran nombre de 

dades, en forma textual a partir de les argumentacions, 

Figura 16: Indicadors dels països veïns a “Computing our future” 
 

Conceptes: 

1. LOGIC: Predicting & analysing 

2. DECOMPOSITION:  Breaking down into parts 

3. ALGORITHMS: Making steps & rules 

4. PATTERNS: Spotting & using similarities 

5. ABSTRACTION: Removing unnecessary detail 

6. EVALUATION: Making  judgement 

 

Enfocaments: 
 

1. THINKERING: Experimenting & playing 

2. CREATING:  Designing & making 

3. DEBUGGING: Finding & fixing errors 

4. PERSEVERING: Keeping going 

5. COLLABORATING: Working together 
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descripcions i reflexions dels autors, així com algunes 

estadístiques que han de proporcionar els estris necessaris per a 

la redacció de les conclusions. S’analitzen en aquest punt, seguint 

l’ordre lògic descendent preestablert en l’organització de la 

documentació. Quant a les dades proporcionades pels 

qüestionaris distribuïts als centres educatius, l’anàlisi es porta a 

terme de forma detallada en el següent punt d’aquest Projecte, el 

3.2.4 “Anàlisi de les respostes al qüestionari”, a partir del resum i 

de l’estudi estadístic que es detallen de manera convenient a 

l’Annex 2 d’aquest document Memòria. 

 

I. Aspectes generals del pensament computacional  

 

 A partir de les dades aportades pels diferents 

documents analitzats en aquest apartat, es desprèn que el 

pensament computacional, és una habilitat composta, que 

engloba a altres i que no es troba limitada envers altres 

adquisicions futures que podran complementar-la. 

L’adquisició d’aquesta habilitat o competència ha de 

proporcionar el poder i la capacitat a les persones per 

abordar la solució de problemes presents i futurs a partir 

de les tècniques utilitzades habitualment en les Ciències 

de la Computació i la Matemàtica, que són d’aplicació 

comú a l’Enginyeria i les Arquitectures.  

 

 És necessari que des de la infància, es fomenti 

aquest tipus de pensament, de manera que s’apliqui a les 

escoles, no només a les disciplines associades a la 

Informàtica sinó de forma transversal a totes les àrees, de 

manera que es mantingui aquesta dinàmica a totes les 

etapes de la formació ciutadana. Aquest assoliment ha de 

permetre anar més enllà de les limitacions físiques en 

utilitzar les qualitats humanes per a crear i imaginar noves 

dimensions tecnològiques i socials. Així, de la mateixa 
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manera en que és necessari llegir per a obtenir una 

formació humana plena, també ho és escriure, de forma 

anàloga les persones han de ser capaces de produir 

tecnologies, no només de consumir-les. Aquest punt 

sustenta la supervivència enfront els requeriments que la 

Societat demanda en un món canviant i competitiu. 

 

II. El pensament computacional als països capdavanters 

 

 Països tradicionalment capdavanters en moltes 

altres vessants humanes, han reaccionat amb 

preocupació davant les noves exigències professionals 

que el Segle XXI ha posat i posarà en els pròxims anys al 

món. Nous reptes que aquestes societats han decidit 

afrontar des de la inclusió a l’escoles del computational 

thinking. S’han analitzat referències envers les diferents 

iniciatives, els USA han remodelat els continguts 

curriculars dels seus estudis K-12, de manera que es 

contempla ara el pensament computacional en les 

diferents etapes, de manera que s’incrementa la dificultat 

en funció de l’edat de l’alumnat. D’una forma similar, el 

Regne Unit, potencia al professorat, amb el manteniment 

d’una xarxa de suport i de col·laboració amb els centres. 

Països com Estònia, Alemanya i altres, davant la 

davallada d’interès per les carreres vinculades a les 

Ciències de la Computació i  la gran demanda prevista en 

el sector de les TIC, han començat a reaccionar per a 

permetre a les seves societats mostrar-se competitives 

davant les futures necessitats globals, tant econòmiques 

com socials. Aquesta reacció passa per la incorporació 

primerenca del pensament computacional i de les 

assignatures vinculades amb la Informàtica als centres 

educatius, d’una forma troncal i no pas optativa o auxiliar 

com ha esta tradicional en els últims anys. 
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III. El pensament computacional a Espanya 

 

 En aquest bloc de documentacions, cal destacar 

molt especialment les dades que des de la Declaració 

AENUI [77] - CODDII [78] s’han obtingut en relació a la 

demanda de la inclusió d’assignatures d’Informàtica a la 

Secundària de forma troncal i no només auxiliar (com a 

estris propers a l’Ofimàtica), així com els punts de vista 

aportats per Mariana Nuñez en relació al les últimes lleis 

d’Educació espanyoles i el seu contingut en aquest sentit. 

Per una banda, en el primer document es reflecteix la 

preocupació per garantir la presència d’assignatures 

vinculades a la Informàtica a les escoles de Secundària i, 

que aquestes siguin troncals. Van recomanar que les 

competències relacionades amb les Ciències de la 

Computació es contemplessin en altres assignatures de 

forma transversal, indicació molt propera al pensament 

computacional que contemplaria totes les assignatures. 

També reflecteix la necessitat de formació del professorat 

i la implicació de terceres persones expertes (des 

d’empreses, formadors, etcètera) per a l’assessorament, 

així com la implicació dels centres en l’orientació dels 

seus alumnes essent aquesta la seva responsabilitat. 

 

 Per altra banda, Nuñez proporciona una visió 

retrospectiva de les lleis educatives a Espanya, en 

especial les últimes, portant a terme una confrontació 

entre elles, amb uns resultats que s’han pogut constatar 

en aquest mateix TFG mitjançant l’anàlisi de les 

documentacions oficials. Les assignatures vinculades amb 

les Ciències de la Computació, són relegades a ser 

optatives, i en alguns casos auxiliars, tot i reconèixer-se 

obertament la necessitat de coneixement envers aquestes 

Ciències per part de la ciutadania. Per acabar, el punt 
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més crític és la reflexió de Nuñez sobre el paper que el 

bloc de lliure configuració Autonòmica pot jugar en el 

desplegament d’algunes assignatures que, vinculades 

amb la Informàtica, sí podrien contemplar la competència 

de forma específica i, que podria constituir la pedra 

angular que permeti a les Comunitats Autònomes 

configurar els seus currículums amb la inclusió d’aquestes 

matèries. Cal destacar que aquesta possibilitat no implica 

necessàriament incloure el pensament computacional 

com una competència transversal en altres assignatures 

del Currículum. 

 

 D’aquest bloc extrèiem també el concepte de Nadiu 

digital, que és aquell que seria capaç d’utilitzar les 

tecnologies, sense poder crear de noves, en una analogia 

a allò que seria poder llegir, però no pas escriure. Si 

aquesta situació no es soluciona i la previsible necessitat 

de professionals TIC en els propers anys es materialitza, 

no podrà ser satisfeta de no ser que es prenguin mesures 

urgents al respecte. 

 

IV. El pensament computacional a Catalunya 

 En aquest apartat, la recerca d’informació s’ha 

orientat principalment cap les iniciatives no reglades, atès 

que la Investigació d’aquest TFG focalitza la competència 

pensament computacional com una més del Currículum, 

per tant, l’anàlisi s’ha portat a terme a l’apartat de 

documentacions oficials complementat amb l’estudi de les 

respostes al qüestionari lliurat als centres educatius i que 

s’exposa de forma convenient en aquest mateix document 

en el punt 2.4 i a l’Annex 2. Des de la recerca selectiva a 

Internet, s’han pogut constatar iniciatives no reglades com 

mSchools envers al món digital especialitzat en la 
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Tecnologia mòbil, així com la organització Codelearn, que 

introdueix el pensament computacional des de la infància. 

Les activitats no reglades, apareixen com una alternativa 

complementaria a l’Educació dintre de les modalitats 

objecte d’estudi en aquest TFG. Les dades obtingudes no 

són rellevants per als objectius d’aquest Projecte, pel fet 

de no ser activitats d’assignatures del Currículum, però 

constaten la preocupació per la introducció del pensament 

computacional, tot i que ho fa de forma optativa com un 

complement als continguts dels ensenyaments reglats. 

 

V. El pensament computacional a Europa i països veïns  

 

 La carta de les Comissàries Europees, va posar de 

manifest la consciència europea envers el problema, que 

conjuntament amb l’advertència per part de l’ACM sobre 

les conseqüències de no educar als ciutadans en la 

Informàtica i l’alfabetització digital, presenten un escenari 

molt desavantatjós per a Europa en els propers anys. Els 

documents dels països veïns, proporcionen una visió clara 

sobre l’aspecte, en relació a què totes aquestes  societats 

són conscients del problema i que reconeixen la 

necessitat d’afrontar-lo. Alguns de forma activa com UK, i 

altres amb la inclusió d’assignatures d’Informàtica en el 

Currículum com seria, per exemple, el cas d’Itàlia entre 

d’altres. Ha estat especialment útil el document que recull 

l’informe envers l’estudi d’aplicació “Computing our future: 

Computer programming and coding Priorities, school 

curricula and initiatives across Europe“ [42], ja que permet 

constatar quin és l’estat de la introducció de les 

assignatures vinculades a les Ciències de la Computació 

en els currículums d’alguns països europeus, entre ells 

Espanya i els veïns analitzats en aquest TFG. Les dades 

d’aquest estudi situen a Espanya, França, Portugal i 
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Alemanya en una situació similar quant a l’aplicació dels 

indicadors, Itàlia en canvi no va participar en l’estudi l’any 

2015, només a l’anterior. Quant al UK, és situa com a 

capdavanter amb l’aplicació de tots els indicadors a 

excepció del 6, que fa referència a altres competències. 

 

VI. Documentació oficial espanyola 

 

 L’anàlisi de les documentacions oficials espanyoles, 

ha tingut com a objectiu directe, la determinació dels 

punts textuals en els que la competència pensament 

computacional és referenciada com a tal de forma 

explícita, ja sigui com a competència transversal o bé com 

a específica.  

 

 Cal exposar, que tot i que des de diferents 

argumentacions detectades als documents es pot 

despendre part de l’esperit del pensament computacional, 

la referència a aquest com a competència, és 

absolutament nul·la. No hi ha cap al·lusió, ni pel que fa al 

concepte de pensament computacional, ni tampoc al seu 

aspecte competencial. Tanmateix, s’han detectat  

argumentacions que es troben vinculades al concepte, 

així com altres modalitats de pensament que sí que es 

contemplen com a part de la formació acadèmica de 

l’alumnat, com per exemple, el pensament Científic, el 

pensament Matemàtic i el pensament l’Abstracte. 

 

VII. Documentació oficial catalana 

 

 Amb el mateix objectiu selectiu emprat amb la 

documentació oficial espanyola, la catalana ha estat 

analitzada en la recerca tant del concepte com del seu 

possible caràcter competencial. Cap document acadèmic 



60   

oficial dels analitzats fa al·lusió al pensament 

computacional de forma explícita, no és contempla en cap 

dels currículums de l’ESO, ni tampoc en el de Batxillerat, 

ni tan sols en els currículums dels CFGM vinculats a 

l’Electrònica i la Informàtica com podria seria d’esperar. 

 

 No es contempla el pensament computacional com 

una competència a cap Currículum oficial, ni de forma 

transversal ni tampoc específica. Poden intuir-se en 

algunes de les argumentacions certes similituds amb el 

concepte, però mai de forma explícita. L’últim dels 

documents analitzats, que avança el proper curs 2016/17 i 

orienta als centres, no conté cap referència a la 

competència, i resulta destacable el fet que les dues 

úniques modalitats d’assignatura tecnològica vinculades 

amb la Informàtica són contemplades com a optatives 

dintre del Currículum de 4t d’ESO.  

 

3.2.4 Anàlisi de les respostes al Qüestionari 

 
 

 La taxa de resposta al qüestionari distribuït als 100 centres 

educatius ha estat d’un 35% efectiu, ja que tres dels centres han 

contestat dues vegades, possiblement per part dels diferents 

responsables de les etapes, atès que la mostra estava composta per 

centres potencialment grans. Les dades redundants, s’han processat 

convenientment. Aquesta participació pot considerar-se bona, tal i com 

es desprèn del text de referència que estima com a un bon resultat un 

30% de respostes. L’anàlisi estadístic del qüestionari, queda totalment 

reflectit a l’Annex 2. Cal recordar que, tal i com s’ha justificat 

anteriorment en aquest TFG, l’estudi és de tipus no probabilístic a partir 

d’una mostra intencional. 
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 Quant al tipus de Centre que ha respost, hi ha un notable 

desequilibri de participació a favor dels de caràcter Públic, en un 

percentatge del 80% enfront el 20% dels Privats concertats, cal 

destacar que les condicions de lliurament van ser les mateixes per a 

tots els instituts enquestats pel que fa a la data, el missatge i 

l’assumpte.  

  

 Les qüestions plantejades a l’enquesta, pretenien proporcionar les 

dades necessàries per a assolir els objectius específics 2.2, 2.3 i 2.4 

planificats en el Projecte. Primer s’ha portat a terme una anàlisi estricta 

en relació a la competència pensament computacional en la seva 

vessant explícita, que constitueix l’enfocament de l’estudi, de manera 

tal que proporciona resposta als requeriments dels objectius. Després, 

es va procedir a l’anàlisi envers la possible aplicació implícita del 

concepte. Alguns centres podrien aplicar metodologies molt properes al 

pensament computacional sense contemplar-lo com a tal de forma 

explícita als currículums i programacions d’aula, bé sia per 

desconeixement, bé per la falta de directrius clares des de les 

normatives, tal i com s’ha justificat anteriorment en l’anàlisi de la 

documentació oficial espanyola i catalana. Amb aquest propòsit es van 

formular algunes de les preguntes en relació al grau de coneixement 

del concepte, la col·laboració amb altres instituts en projectes, l’ús de 

l’Algorísmica, els recursos d’aula i altres aspectes que permeten 

d’obtenir una visió de com es treballa realment als centres educatius 

enquestats. 

 

a) Objectiu 2.2 “Categoritzar les assignatures detectades que 
contemplen la competència objecte de l’estudi segons el currículum 
específic al que pertanyen”: 

 
Les preguntes vinculades a aquest Objectiu són les 6, 7, 8 i 10. Les 

assignatures que de forma explicita contemplen el pensament com a 

competència transversal són les següents: 
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b) Objectiu 2.3 “Determinar quin tractament rep el pensament 

computacional dintre del currículum segons les estratègies educatives”: 

 

 Les preguntes vinculades a aquest Objectiu són les 4, 5, 8, i 12. 

De la resposta a la qüestió 4, es desprèn que hi ha un gran 

desconeixement del concepte pensament computacional, només 13 

centres (un 37,14 %) es situen en un nivell acceptable, i d’aquests 

només 1 declara que hi treballen. La següent pregunta en relació a si 

es participa en alguna activitat a altres centres, la 5, reflecteix un 

resultat encara pitjor, amb 31 centres (un 88,57 %) que contesten que 

no. Les figures següents il·lustren el resultats: 
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Figura 17: Categorització de les assignatures  
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Figura 18: Respostes a la qüestió 4 
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  L’especificació d’assignatures que contemplen de forma 

explícita la competència, com a part de la pregunta 8, hauria d’haver 

permès determinar, sempre dintre de les limitacions de la mostra, el 

tractament dintre del Currículum segons les estratègies educatives. 

Lamentablement, el nombre de respostes ha resultat clarament 

insuficient, de manera que ha estat impossible portar a terme aquesta 

classificació d’una forma mínimament representativa. Els únics cinc 

comentaris aportats, permeten valorar les següents línies 

estratègiques: 

 

a) La competència es contempla en assignatures optatives a 2n i 3r 

d’ESO i en la Tecnologia de 4t d’ESO (que és altra de les assignatures 

optatives del currículum de 4t d’ESO) 

b) S’aplica a altres assignatures de forma trimestral i rotativa  a l’ESO  

c) Es contempla la competència en l’assignatura Tecnologia Industrial a 

2n de Batxillerat 

d) Es té present en el desenvolupament i avaluació d’alguns treballs de 

recerca a 2n de Batxillerat 

 

  Les respostes a la qüestió 12 posen de manifest la deficient 

situació de la competència pel que fa a la seva futura incorporació als 

currículums, i permet prendre consciència de l’estratègia envers el 

proper curs 2016/17. Un percentatge molt baix de centres, només un 
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22,86 % contemplen incorporar-la el proper curs. La figura inferior 

mostra els resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Objectiu 2.4 “Demostrar estadísticament el grau d’implantació a 

cadascuna de les modalitats d’Educació Secundària analitzades”: 

 

  Les preguntes vinculades a aquest Objectiu van ser la  6, 7, 

8, i 10. Per una banda, a la pregunta 6, el 88,57 % dels enquestats va 

contestar que la competència transversal, no es contempla a 

l’assignatura concreta “Informàtica de 4t d’ESO”. A partir de la resposta 

a la següent qüestió, la 7, es desprèn que l’etapa que més contempla la 

competència és precisament l’ESO, seguida dels Batxillerats i en l’últim 

lloc els CFGM, cal destacar, però, l’elevat nombre de respostes 

“negatives”, que són 24. Per altra banda, la següent qüestió plantejada, 

la 8, hauria de haver permès determinar si la competència a l’ESO està 

present a altres cursos a més del 4t, així com a aquest però en altres 

assignatures que no són la Informàtica. Un total de 5 centres contesten 

que sí, de manera que descarten l’opció concreta de “a Informàtica de 

4t d’ESO”, de forma que es pot deduir que es contempla a altres cursos 

d’ESO i des de la puntualització a la mateixa pregunta, es constata que 

és així, ja que els centres indiquen, literalment, l’aplicació a les 

assignatures: 
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Figura 20: Respostes a la qüestió 12 
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“Optativa 2n i 3r ESO, Tecnologies 4ESO” 

“Tecnologia de 1r , 2n i 3r d'ESO” 

“A diverses àrees depenent de l'equip docent, és una de les estratègies pedagògiques 

que implementem al llarg de l'ESO des de diverses assignatures, acordem de manera 

trimestral quina assignatura la valorarà durant el trimestre en el qual s'hi aplica” 

 

 Finalment, la qüestió 10 va pretendre determinar si el pensament 

computacional es contempla com a una competència específica. Un 

total de 6 centres van assenyalar que sí, enfront dels altres 29 que no 

ho sabien o bé van contestar que no. D’aquestes 6 respostes 

afirmatives, 4 van ser per l’ESO, 2 pels Batxillerats i 2 pels CFGM, de 

manera que confirmen el primer lloc de l’ESO en l’aplicació de la 

competència, sense perdre la consciència del baix nombre de 

respostes afirmatives. 

 

 Les qüestions 2, 3, 9, 11 i 13 es van formular amb la intenció de 

detectar la presència d’assignatures que, properes al concepte del 

pensament computacional, podrien estar aplicant-lo d’una forma 

implícita. Els resultats es presenten a continuació: 

 

 La qüestió 2 va permetre constatar que l’etapa amb més 

presència d’assignatures relacionades amb les Ciències de la 

Computació és l’ESO. Les altres dues coincideixen en l’aplicació de 

forma que es situen un 50% per sota de l’Educació Secundària 

Obligatòria. És molt destacable que únicament 7 centres cursin 

assignatures en totes tres etapes a la vegada, fet que representa 

només un 20% del total i implica una certa manca de continuïtat. 

 

  S’han detectat les combinacions ESO - Batxillerats i ESO - CFGM 

fet que implica que alguns centres contemplen la competència en una 

única de les seves modalitats post obligatòries, de manera que deixen 

sense assignatures vinculades a la Informàtica a l’altra.  

 

 A la pregunta 3, la intencionalitat va ser detectar a quins cursos de 

cada modalitat s’impartien més assignatures relacionades amb les 
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Ciències de la Computació. A l’ESO, el curs amb més representació és 

el 4t, als Batxillerats el 1r Curs i als CFGM el 2n Curs. 

 

 La qüestió 9 havia de detectar si la competència era contemplada 

de forma implícita a les planificacions amb un altre nom, només el 

17,14 % dels enquestats va contestar sí. La segona part d’aquesta 

qüestió va sol·licitar el nom d’aquestes assignatures i el nom de les 

competències. De forma literal es reflecteixen a continuació:  

Assignatures: 

“Optativa 2n i 3r ESO, Tecnologies 4ESO 

Emprenedoria, Crèdit de síntesi de 1r, 2n i 3r. 

Suposo* 

Diferents mòduls dels cicles formatius 

Català, naturals, castellà 

Tecnologia (1r, 2n i 3r) , Tecnologia 4t i Informàtica 4t” 
 

*Es va valorar com a possible aquest nom per a una assignatura i no pas com una reflexió de 

l’enquestat. 

 
Competències: 

“Pensament abstracte 

Aprendre a aprendre 

Treball per projectes” 
 

 
 Pel que fa a la pregunta 11, la pretensió va ser establir quins 

recursos educatius relacionats amb la competència es fan servir més 

segons l’etapa educativa. El resultats són: A l’ESO Scratch®, als 

Batxillerats i als CFGM “Altres” (cal destacar l’elevat nombre de no 

respostes).  

 

 Per acabar, la qüestió 13 va preguntar, per la seva relació amb el 

pensament computacional, si s’utilitza l’Algorísmica i en cas afirmatiu a 

quines assignatures, els resultats queden reflectits en el gràfic inferior: 
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4. Conclusions 
 

En aquest punt del Treball és possible arribar a les conclusions des de la 

Investigació i l’anàlisi documental. 

 

4.1 Conclusions de l’anàlisi documental 
  

  La Investigació desenvolupada en aquest TFG, ha obtingut 

les dades necessàries per arribar a les conclusions que s’exposen a 

continuació mitjançant l’anàlisi documental d’un conjunt de 54 

documents des d’una recerca selectiva a Internet, complementada pel 

processament i estudi estadístic de les respostes al qüestionari lliurat 

als centres catalans envers l’objecte de l’estudi, la competència 

pensament computacional com una més del Currículum de l’Educació 

Secundària a Catalunya. Els instituts participants a l’enquesta van ser 

seleccionats segons els criteris justificats a la Planificació del Projecte 

mitjançant el document Pla de Treball. 

 

 Les últimes crisis econòmiques mundials, l’esclat d’allò que s’ha 

vingut a anomenar com “l’Era Digital”, així com les constants i 

creixents demandes de la Societat en tots els àmbits, especialment en 

els econòmic i tecnològic, han evidenciat les mancances de 

l’Ensenyament “tradicional”, que, en cas de no actualitzar-se 

amenacen amb produir una pèrdua de competitivitat. Aquesta 

davallada podrà venir motivada per la impossibilitat d’ocupar els llocs 

de treball vinculats a les Ciències de la Computació en els pròxims 

anys, abans del final de la segona dècada d’aquest segle. Aquest fet 

va despertar la inquietud en alguns països tradicionalment 

capdavanters, com ara són els USA, Canadà i UK entre altres, que 

des dels primers anys del Segle XXI, conscients del perill imminent 

per a les seves societats, van començar a prendre mesures 

correctives en els seus currículums escolars, introduint continguts 

vinculats a les Ciències de la Computació.  
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  El desinterès per aquestes ciències i el caràcter merament 

auxiliar a les escoles preuniversitàries necessita d’una estratègia que 

augmenti l’entusiasme i apropi als joves a la Tecnologia, de la que, si 

bé són grans consumidors, donant lloc al concepte de “nadius 

digitals”, de forma general en canvi no en són pas creadors. Aquesta 

última circumstància, seria comparable a poder llegir sense ser capaç 

d’escriure, de manera que encunya part del problema de la manca 

d’alfabetització digital de la ciutadania. 

 

 Des de l’anàlisi documental, la “solució” apareix com una nova 

orientació en els continguts curriculars de l’Educació, introduint els 

conceptes i habilitats de disciplines com la Informàtica, l’Enginyeria, 

l’Arquitectura i altres, d’una forma transversal a totes les matèries. Les 

noves generacions de ciutadans hauran de ser capaços d’enfrontar 

els reptes professionals, socials i tecnològics, resolent els problemes 

des de la possessió, entre altres, d’una habilitat transversal a totes les 

activitats humanes, el computing thinking. 

 

  El pensament computacional no és una habilitat única, està 

composta per altres que, combinades, proporcionen la capacitat de 

plantejar els problemes en el context adequat, de forma que s’utilitzin 

les eines disponibles a cada moment, de manera que s’apliqui una 

comunicació eficaç que ha de permetre presentar els resultats de 

manera individual o mitjançant el treball en col·laboració amb altres 

persones d’un equip. 

 

  El conjunt més acceptat d’habilitats i actituds que 

conformen el pensament computacional, pel que fa als diferents 

autors dels documents analitzats, és el que van proporcionar les 

organitzacions ISTE i CSTA,  cal destacar que no és tracta d’un llistat 

tancat, altres competències actuals poden ser contemplades, així com 

també aquelles que hagin d’aparèixer en el futur, com a fruit del 

desitjable avanç social i tecnològic de la humanitat. 
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  Tal i com s’ha pogut constatar durant aquesta Investigació, 

Espanya apareix com un dels 16 països que han incorporat 

assignatures d’Informàtica en el seu Currículum escolar, amb la 

matisació quant a la dependència regional. Pel que fa a l’objectiu 

central d’aquesta recerca, la competència pensament computacional, 

aquesta no es contemplada de forma explícita a cap de les 

documentacions oficials, ni a la Llei LOMCE espanyola, ni als 

currículums d’ESO, Batxillerats o CFGM proporcionats pel 

Departament d’Ensenyament de Catalunya. En els últims cursos, es 

va incorporar una assignatura optativa a 4t d’ESO, també va passar a 

ser optativa l’assignatura de Tecnologia en aquest curs, de manera 

que actualment, és possible obtenir el GESO sense haver de cursar 

necessàriament aquestes assignatures, així, un alumne d’aquest curs 

podria optar per assignatures com l’Expressió Visual i Plàstica o la 

Biologia, per exemple, com a matèries optatives del seu currículum 

personalitzat, i deixar de banda a la Informàtica i la Tecnologia. És 

especialment significativa l’orientació als centres per el proper curs 

2016/2017 per part del Departament d’Ensenyament català, que 

preveu dues modalitats de Tecnologia com a matèries optatives, una 

d’elles com Informàtica, literalment s’indica a la taula de matèries 

optatives de 4t d’ESO: 

“Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)” 

         (Pàgina 6) 

  Durant la planificació del present TFG, es va estimar 

convenient complementar l’estudi documental mitjançant un 

qüestionari que proporcionés una visió realista de quin tractament rep 

la competència a l’Educació Secundària a Catalunya. Davant la 

impossibilitat de tractar tota la població, l’estudi estadístic es va limitar 

a una mostra intencional de 100 centres educatius. A partir de les 

respostes al qüestionari (amb una taxa de resposta del 35%), es pot 

arribar a les conclusions que s’exposen, sense perdre la consciència 

de la baixa representativitat de la mostra, tant per la taxa de resposta 

com per l’abast d’aquest Projecte que és limitat. 
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  El desconeixement del concepte pensament computacional 

i la mínima representativitat de la competència, tant de forma explícita 

com implícita, són les conclusions més destacables de l’estudi 

estadístic. Es pot afirmar que l’aplicació del computational thinking en 

els currículums és clarament insuficient, mentre a l’Educació 

Primària activitats com la Programació, principalment mitjançant 

Scratch®, apareixen com relativament freqüents, decau a la 

Secundària i fins i tot, arriba a desaparèixer en algun dels cursos de 

Batxillerat i CFGM, de tal manera que es trenca així una possible i 

desitjable continuïtat. Les directrius des de les documentacions 

oficials, deixen un marge mínim per l’adopció d’assignatures de les 

Ciències de la Computació a nivell autonòmic, on les comunitats amb 

una segona llengua, com és el cas de Catalunya, veuen encara més 

limitada la possibilitat de la “libre configuración autonómica” que 

contempla la Llei LOMCE que indica una o dues assignatures amb 

unes condicions concretes. La participació dels centres amb altres 

escoles en activitats relacionades amb el pensament apareix també 

de forma molt insuficient. 

 

  Es pot afirmar que els centres treballen continguts vinculats 

a la Informàtica a totes les etapes, però d’una forma no estructurada 

en relació a la nova orientació educativa comentada anteriorment, 

sense poder detectar una intencionalitat general i explícita envers 

aquesta necessitat detectada en altres països. 

 

  Els objectius plantejats a aquest Projecte han estat assolits, 

tot i que cal matisar que hi ha una certa manca de concreció en el 

tractament de la competència pensament computacional segons les 

línies estratègiques (Objectiu específic 2.3). Aquesta mancança ha 

estat motivada pel mínim nombre de respostes a la segona part de la 

pregunta 8 del qüestionari als centres que, en teoria, hauria d’haver 

permès dur a terme aquesta concreció amb més fiabilitat, sempre 

dintre de les possibilitats del tipus d’estudi que és no probabilístic des 

d’una mostra intencional de centres educatius.  
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  Quant a la planificació, s’ha seguit fidelment, sense que 

hagi estat necessari cap canvi en les tasques i subtasques previstes. 

Sí que es va dur a terme una petita ampliació de les accions de 

mitigació del risc 3 sense que cap risc advers s’hagi materialitzat. No 

ha hagut cap incidència que afecti el resultat final del Treball. 

 

  Cal reflectir que, de forma consensuada amb la professora 

Directora del Projecte, s’ha considerat oportú no incloure pas el 

contingut de la prova d’avaluació continuada PAC 4 “Reflexió” en 

benefici del resultat final del present document Memòria pel que fa al 

contingut i l’extensió. 

  

  El nombre de crèdits associat al Treball ha limitat les 

pretensions de la Investigació, que de disposar de més temps, podria 

haver estat més ambiciosa pel que fa a la mostra de població i a les 

etapes educatives contemplades, permeten un estudi estadístic 

probabilístic que proporcionés unes conclusions encara més fidels a la 

realitat. 

   

  Per acabar, l’autor com a docent d’ESO i professor de 

Tecnologia i Informàtica, vol manifestar la seva preocupació per 

aquesta representació insuficient de la competència i l’efecte que en 

els propers anys podrà tenir sobre les societats catalana i espanyola, 

amb l’esperança que aquest TFG constitueixi un “petit granet de 

sorra” que col·labori en l’aplicació del pensament computacional. 

Proposa com a línies estratègiques d’aplicació urgent a Catalunya i a 

Espanya, la inclusió de la Informàtica com una matèria troncal des de 

l’Educació Primària amb continuïtat a les següents etapes de manera 

que presenti un grau de dificultat incremental i, contemplar la 

competència en altres assignatures d’una forma transversal per 

d’aquesta manera aconseguir de forma progressiva la seva adquisició 

per part de tot l’alumnat. Aquestes estratègies haurien de ser 

aplicades, com a mínim, a les etapes obligatòries com una part 

essencial de la formació bàsica de la ciutadania. 
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5. Glossari 
 
 

computacional m Adjectiu d’informàtica relatiu o pertanyent als computadors. 

currículum m Projecte pedagògic que estableix un pla d’estudis dins del marc d’un 

sistema educatiu. 

dada f . Qualsevol informació que facilita la formació d’una idea, d’un judici, d’una 

conclusió. 

enginyeria f Art d’aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament 

o a la utilització de les tècniques en totes llurs determinacions dins el camp industrial. 

fita f Moment o fet important. 

grau m Cadascun dels títols que hom concedeix segons els diferents nivells en què es 

divideixen els estudis d’ensenyament mitjà i superior. 

institut m Centre d’estudis especialitzats - Centre estatal d’ensenyament secundari. 

memòria f  Relació dels actes, els treballs, efectuats per una societat, una corporació, 

etc. 

mostreig m Procediment consistent en l’elecció a l’atzar d’una mostra d’una població, a 

fi de poder treure conclusions sobre els individus que componen aquesta població. 

pedagògic m Adjectiu relatiu o pertanyent a la pedagogia. 

pensament m Facultat de pensar; intel·lecte, enteniment. 

pla d’estudis m  Reglamentació i programació, generalment de caràcter oficial i 

obligatori, dels estudis que cal acomplir amb vista a la consecució d’un títol, al 

seguiment d’uns cursos, etc. 

qüestionari m conjunt de preguntes que hom fa sobre un o més temes en un examen, 

una prova, un test, una enquesta, una declaració judicial, etc. 

risc m Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, perill incert. 
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7. Annexos 
 
 

 
Annex 1 

 
 
Estudi estadístic previ a la justificació de l’enfocament i mètode a seguir: 
 
Mitjançant un calculador de nombres aleatoris en línia [3], es va determinar el primer 
Centre en base a la seva posició al llistat oficial en format Excel® obtingut des de 
XTEC. Després a intervals fixes es van determinar la resta necessària per la mostra. 
 
ESO: 1055 Centres. Inicial aleatori: 143. Següents sumant 100.  
{ 143, 243, 343, 443, 543, 643, 743, 843, 943, 1043 } 
 
 
Batxillerats: 751 Centres. Inicial aleatori: 231.  Següents sumant 50. 
{ 231, 281, 331, 381, 431, 481, 531, 581, 631, 681 } 
 
 
CFGM: 424 Centres. Inicial aleatori: 309. Següents sumant 25.  
{ 309, 334, 359, 384, 409, 434 (10), 459 (35), 484 (60), 509 (85), 534 (110) } 
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Annex 2 
 

Resum i Estadística de les respostes al Qüestionari 
 
 El dia 14 d’abril de 2016 es va procedir a la distribució del qüestionari, 

acompanyat d’un missatge introductori des de l’eina Formularis de Google +® a un total 

de 50 Centres Públics i altres 50 Privats Concertats, tal i com estava previst a la 

planificació del Projecte. Als pocs minuts, al correu electrònic vinculat al servei, es van 

rebre cinc notificacions d’errada en relació a la no disponibilitat de la bústia de 

destinació. Es va procedir a enviar el formulari a altres centres alternatius en el mateix 

dia. Les respostes van començar a arribar durant els dies següents. 

 

 El 27 d’abril de 2016, data acordada com a límit o “deadline”, el recompte de 

respostes va ser de 38.  L’aplicació de l’acció de mitigació prevista al risc 3 no va ser, 

per tant, necessària. Es va procedir a configurar el formulari de manera que no 

acceptés més respostes per a poder procedir a l’anàlisi de les dades obtingudes. 

 

 La possibilitat de respondre més d’una vegada el formulari, no es va limitar, 

atès que alguns dels centres objecte d’estudi són molt grans i, es va valorar la 

possibilitat que la responsabilitat de les diverses etapes estigués en mans de diferents 

persones d’un mateix institut, fet aquest que s’ha pogut comprovar finalment. Tres 

centres van contestar dues vegades l’enquesta, de manera que les preguntes de 

caràcter individual van ser recomptades una única vegada en aquests casos. Tot i 

aquesta particularitat, el nombre efectiu de centres que ha contestat el qüestionari és 

35 per sobre de la trentena, xifra estimada com una mostra mínimament representativa 

per a l’estudi, de manera que ha estat assolida i sobrepassada molt lleugerament. 

 

 En relació a la resposta a la pregunta “Nom del Centre?”, l’alumne responsable 

d’aquest TFG va considerar convenient no establir-la com a obligatòria, sota la 

suposició que alguns centres podrien decidir no lliurar el formulari en constatar el seu 

desconeixement del tema central, el pensament computacional. En línies generals, 

l’anonimat és pot considerar limitat, ja que 28 centres dels 35 s’han identificat 

totalment.  

 

1. El seu Centre, és de tipus: 

 
80% 

20% 

Públic

Privat Concertat

RESPOSTA 

 OBLIGATÒRIA 



78   

0
5

10
15
20
25
30

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Als
quatre
cursos

16 13 13 

27 

10 

28; 80% 

7; 20% 
Imparteixen

No imparteixen

7 

12 

16 

0

5

10

15

20

ESO-BATX-CFGM Altres Combinacions Una única modalitat

0

5

10

15

20

25

30

ESO Batxillerats CFGM (de
modalitats no
Informàtiques)

30 

15 15 

2. En quins dels següents estudis, imparteix el seu Centre assignatures 
concretes d’Informàtica, com per exemple,  Programació, Xarxes, Robòtica, 
Ofimàtica o altres similars? 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Detall de les diferents combinacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observacions: 

   7 centres cursen assignatures a totes tres modalitats (20 %) 

 5 centres cursen assignatures a les modalitats ESO i Batxillerats 

 7 centres cursen assignatures a les modalitats ESO i CFGM 

 
3. Si us plau, assenyali en quins cursos s’imparteixen assignatures d’Informàtica  

 

ESO: 
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Batxillerats: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CFGM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Coneix el concepte de “PENSAMENT COMPUTACIONAL”?  
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Cap
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No
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31 
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5. Participa el Centre en alguna activitat relacionada amb el pensament 
computacional amb altres centres educatius? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas afirmatiu, indiqui el nom de l’activitat 
Observacions: Els comentaris són literals. 

 

1. Projecte Robòtica amb Arduino 

2. Tallers de Robòtica de diferent grau de dificultat 

 
 6. A l’assignatura específica “INFORMÀTICA” de 4t d’ESO, la competència 

transversal “PENSAMENT COMPUTACIONAL” es contempla i avalua de forma 
EXPLÍCITA?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

7. Quins currículums del seu Centre contemplen la competència transversal 
“PENSAMENT COMPUTACIONAL” de forma EXPLÍCITA? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Observacions:  Dos centres contemplen dues etapes alhora: ESO/Batxillerats i ESO/CFGM. 

(88,57 %) ! 
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No

Sí

31 
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RESPOSTA 

 OBLIGATÒRIA 

(88,57 %) ! 
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No ho sé

No

a Informàtica de 4t d'ESO

Sí

16 
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8. La competència “PENSAMENT COMPUTACIONAL” és contemplada de forma 
EXPLÍCITA en la planificació d’alguna o algunes assignatures? 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
En cas afirmatiu, indiqui a quina o a quines assignatures 
Observacions: Els comentaris són literals. 

1. Optativa 2n i 3r ESO, Tecnologies 4ESO 

2. Tecnologia de 1r , 2n i 3r d'ESO 

3. A diverses àrees depenent de l'equip docent, és una de les estratègies pedagògiques que 

implementem al llarg de l'ESO des de diverses assignatures, acordem de manera trimestral 

quina assignatura la valorarà durant el trimestre en el qual s'hi aplica. 

4. A la uf6 del mòdul d'ofimàtica del CFGM Sistemes Microinformàtics 

5. Tecnologia Industrial i alguns Treballs de Recerca (2n BATX) 

 
9. La competència transversal “PENSAMENT COMPUTACIONAL” és 

contemplada de forma IMPLÍCITA en la planificació d’alguna o algunes 
assignatures com una altra competència transversal similar amb un nom 
diferent?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions: S’han comptabilitzat com a “No ho sé” les no contestades 

 
En cas afirmatiu, indiqui a quina o a quines assignatures 

 
  Observacions: Els comentaris són literals. 

1. Optativa 2n i 3r ESO, Tecnologies 4ESO 

2. Emprenedoria, Crèdit de síntesi de 1r, 2n i 3r. 

3. Suposo* 

4. Diferents mòduls dels cicles formatius 

5. Català, naturals, castellà 

6. Tecnologia (1r, 2n i 3r) , Tecnologia 4t i Informàtica 4t 

* S’ha valorat com possible aquest nom per a una assignatura i no pas com una reflexió de l’enquestat. 

En cas afirmatiu, quin nom o noms rep la competència amb característiques 
similars al pensament computacional? 

 Observacions: Els comentaris són literals. 
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RESPOSTA 
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1. Pensament abstracte 

2. Aprendre a aprendre 

3. Treball per projectes 

 
10. El “PENSAMENT COMPUTACIONAL” és una competència específica a alguna 

assignatura o assignatures? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En cas afirmatiu, a quina modalitat d’estudis? 

 
a. ESO (4) 

b. Batxillerats (2) 

c. CFGM (2) 

 
11. Quins d’aquests recursos informàtics d’aprenentatge s’utilitzen en el Centre. 

 

ESO: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Batxillerats: 
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CFGM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si s'utilitzen altres recursos similars. Pot indicar quins? 

  

Observacions: Els comentaris són literals. 

 

“Python, Rurple”, “Robot industrial Kuka", “App Inventor (2)”, “Javascript”, “Blocky, Blender” 

“Game Engine”, “MBlock” i “Visualino” 

 
12. El Centre contempla incorporar la competència “PENSAMENT 

COMPUTACIONAL” el proper curs 2016-2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
13. L’Algorísmica és utilitzada per a resoldre problemes en assignatures no 

directament relacionades amb la Informàtica? 

  
 
 
 
 
 
 
 

(68,57 %)! 

25; 
71% 

10; 
29% No

Sí

RESPOSTA 

 OBLIGATÒRIA 
En cas afirmatiu, a quina o quines 
assignatures s’utilitza 
l’Algorísmica? 

a) Matemàtiques (5) 

b) Robòtica dins de Tecnologia 

c) Física (2) i Química 

d) Tecnologia (2) 

e) Diferents Mòduls del CFGM  

f) Tecnologia Industrial 

 


