
Narració    
En la UF 6 -Desenvolupament d'aplicacions mòbils (WebApps)- del M8 -Aplicacions web- 

del 1er curs de Sistemes Microinformàtics i Xarxes- hem realitzat el nostre primer projecte 

STEAM, que ha consistit en  dissenyar i programar, per parelles, una app sobre com reduir  

la nostra petjada ecològica. Prèviament hem realitzat el curs introductori de 45 hores d’App  

Inventor. 

App Inventor és un llenguatge de programació que treballa amb blocs i que permet al docent 

acompanyar l’alumnat en el seus projectes dins del context de les competències digitals.  

Objectius didàctics 
1. Introduir l’App Inventor com a llenguatge de programació de dispositius mòbils android. 

2. Conèixer diferents instruccions i aplicar estratègies diverses per a la construcció d’apps 

relacionades amb la Carta de la Terra i l’Agenda 2030. 

3. Utilitzar els mecanismes propis del pensament computacional i del treball cooperatiu 
per crear una app que ens ajudi a reduir la nostra petjada ecològica.  

4. Fomentar les competències STEAM i les tecnologies favorables. 

 
 

 

 

 

Context d’aplicació. 
● Nivell:   1er curs de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

● Àrees/matèries:  M8 Aplicacions web 

● Nombre alumnat:  20   Nombre professorat:  1 

● Centre: INSTITUT  CAPARRELLA. Lleida. 
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Seqüenciació 

1 L'entorn de l'App Inventor. Fem la primera 

app. 

2 Fem un joc senzill. Disseny d'interfícies. 

3 Personalitzem els nostres mapes. 

4 Fem ús del Listpicker. Geolocalització del 

dispositiu mòbil. 

5 Cerquem informació sobre 

la petjada ecològica. 

6 Dissenyem i programem una app per saber 

que és la petjada ecològica, quina és la 

nostra i com podem reduir-la.  

7 Avaluació, refinament i reflexió del projecte. 

Punts forts de la meva activitat STEAM 
● Despertar l’interès i la motivació de l’alumnat. 

● Fomentar la seva creativitat. 

● Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. 

● Assolir la competència digital i les competències pròpies 

del S. XXI. 

● Treballar La Carta de la Terra i l’Agenda 2030 de 

manera transversal. 

● Aconseguir que l’alumnat esdevingui l’autèntic 

protagonista del seu aprenentatge. 
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Aquesta experiència ha estat molt enriquidora ja que l’alumnat ha pogut aprendre, 

participar, col·laborar, investigar, dissenyar, crear i gaudir durant tot el seu procés.  

 

Accés als fitxers: http://ves.cat/etCS 
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