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ÀREA  CONEIXEMENT DE L’ENTORN (STEAM / INFORMÀTICA) 

CICLE Educació Infantil 

MESTRES Raquel Torrejón i Ivan González 

CURS ESCOLAR 2021-2022 

DATA ELABORACIÓ Juliol 2021 

 

 

1. OBJECTIUS GENERALS 

 
1.- Iniciar a l'alumnat en el desenvolupament d'habilitats, capacitats i competències bàsiques mitjançant 

la resolució de petits reptes d'aprenentatge diaris amb l'ús de la informàtica, la robòtica i la 

programació, connectant i donant resposta a les noves demandes educatives. 

 
2.- Treballar la informàtica, la programació i la robòtica com vehicle per l'aprenentatge interdisciplinari, 

utilitzant una pedagogia basada en el joc, de forma que puguin guiar a l'alumnat a reconèixer i 

comprendre els aspectes fonamentals de les TIC. 

 
 

2. UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Robòtica 

 
3 anys 

Unitat didàctica: 
1Peces Lego Duplo 

6 sessions – quinzenals  ½ grup  
(del 9 de Setembre de 21 al 18 de Març de 2022)  

 
 

Unitat didàctica 2: 
Codi-oruga i Bee-bot 

Durada 6 + 1 sessions quinzenals ½ grup  
(del 21 de Març al 01 de juliol de 2022)  

 

 
4 anys 

Unitat didàctica 1 
1 Peces Lego Duplo 

6 sessions quinzenal ½ grup  
(del 9 de Setembre al 3 de Desembre de 2022)  

 

Unitat didàctica 2: 
Blue-bot  

6 sessions – quinzenals ½ grup  
(del 06 de desembre al 18 de març de 2022)  
 

Unitat didàctica 3 
Codi – oruga (ipad) 

 6 + 1 sessions quinzenals ½ grup  
(del 21 de Març al 01 de juliol de 2022)  

 

 
5 anys 

Unitat didàctica 1 
Peces Lego 

6 sessions – quinzenal ½ grup  
(del 9 de Setembre al 3 de Desembre de 2022)  

 

Unitat didàctica 2  
Codi-oruga (ipad) 

6 sessions quinzenal ½ grup  
(del 6 de Desembre al 18 de Març de 2022)   

 

Unitat didàctica 3 
Primeres màquines 
simples 

6+1 sessions quinzenals ½ grup  
(del 21 de Març al 01 de juliol de 2022)  
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Informàtica 
 
                   4 ANYS 

UD1-Engeguem l’ordinador 6 sessions(quinzenals):9 set -26 de novembre 

UD2-Tanquem l’ordinador 6 sessions (quinzenals): 29 de Novembre-11 de 

Març 

UD3-Arroseguem  6 sessions:14 de març-23 de juny 

  

                   5 ANYS 

UD1-Tanquem finestres i 

ordinadors 

6 sessions (quinzenals):9 set -26 de novembre 

UD2-És hivern 6 sessions (quinzenals): 29 de Novembre-11 de 

Març 

UD3-Utilitzem les fletxes  6 sessions:14 de març-23 de juny 

 

3. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ  

-Crear i seguir conjunts d’instruccions, pas a pas, per completar tasques i programes senzills amb 

instruccions ordenades. 

-Mostrar curiositat i interès pel descobriment de les nocions computacionals: harware (parts) i 

software (programes educatius). 
 
 
Criteris d’avaluació per cursos: 
 

I3 I4 I5 

Crea i segueix conjunts 

d’instruccions, pas a pas, per 

contemplar tasques. 

Desenvolupa programes 

senzills amb seqüències 

d’instruccions ordenades, per 

tal de resoldre tasques simples. 

(Llenguatges de programació 

visual, basats en fletxes o 

símbols o robots programables, 

mitjançant botons incorporats 

en els mateixos dispositius)  

Compren i verbalitza els 

resultats desitjats d’un 

programa senzill. (Donada una 

seqüència d'instruccions creada 

a base de fletxes que 

representen els moviments d'un 

robot en un circuit, es podria 

discutir si el robot arribarà al 

destí desitjat)  

Desenvolupa programes 

senzills amb seqüències 

d’instruccions ordenades, per 

tal de resoldre tasques simples. 

(Llenguatges de programació 

visual, basats en fletxes o 

símbols o robots programables, 

mitjançant botons incorporats 

en els mateixos dispositius).  

Coneix la forma en què els 

programes representen 

informació. (En planificar una 

seqüència d'instruccions es 

podrien utilitzar les mans 

amunt/avall, com representació 

de si/no; números o altres 

símbols per representar 

quantitats com el nombre de 

Identifica i corregeix errades en 

programes formats per 

seqüències simples. 

(seqüències simples d'assaig, 

prova i errada. Seguint el 

conjunt d'instruccions pas a pas 

i modificar la seqüència 

d'instruccions, per solucionar 

les errades d'un programa que 
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passes a avançar...)  no funciona correctament)  

  Compren i verbalitza els 

resultats desitjats d’un 

programa senzill. (Donada una 

seqüència d'instruccions creada 

a base de fletxes que 

representen els moviments d'un 

robot en un circuit, es podria 

discutir si el robot arribarà al 

destí desitjat)  

  

  Adquireix  destresa en l’ús de 

l’ordinador (ús del ratolí, tancar 

finestres, obrir i tancar 

l’ordinador. 

  

Adquireix  destresa en l’ús de 

l’ordinador (ús del ratolí, tancar 

finestres, obrir i tancar 

l’ordinador. 

  

  Treballa de manera guiada 

programes educatius mitjançant 

l’ordinador. 

Treballa de manera autònoma 

programes educatius mitjançant 

l’ordinador. 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 

Les valoracions que donem, de major a menor grau d’assoliment, són les següents: 

  

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 

  
 


