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   Alumnat amb discapacitat visual: 
Utilització d’SCRATCH com a eina d’adaptació en el 

treball a l’aula de Tecnologies
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Adaptació del treball a l'aula de tecnologies a una alumna amb discapacitat visual.
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Al curs de 1r d'ESO aquest any hi ha una alumna amb discapacitat visual. A l'aula de tecnologies en el segon trimestre 
es realitza un projecte constructiu on l'alumnat elabora un projecte constructiu(defineix el què vol construir, els materials 
que utilitzarà, elabora els plànols, marca, talla, etc). Aquest curs s'ha construït un trencaclosques de fusta. 
L'alumna amb discapacitat visual, amb una visió d'un 5 %, no pot fer totes aquestes tasques, per tant se li ha d'adaptar el 
treball a l'aula de tecnologies. 
Es programa fer un projecte utilitzant l'ordinador ja que és una eina que ella utilitza força bé, i el problema de visió es mi-
nimitza ja que es disposa d'una pantalla gran i d'una eina que permet ampliar la imatge de la pantalla.
Com el grup classe construeix un trencaclosques ella també realitzarà un joc amb ordinador. Per tant, el joc s'elaborarà 
amb el programa Scratch que és gratuït i on haurà d'aprendre a programar per realitzar el joc. 

És un projecte motivador ja que quan es programen ordinadors és divertit, al fer-ho passem d'utilitzar els jocs 
d'ordinador elaborats per unes altres persones a ser creadors dels nostres propis jocs, presentacions, animacions, etc. 

La temporalització de la matèria a 1r d'ESO és de dos hores a la setmana i una d'elles es fa a l'aula de tecnologies fent 
un treball pràctic. Es desdobla el grup havent 11 alumnes a l'aula.

Necessitat d'adaptar el treball a 
l'aula de tecnologies

Els objectius d'aquesta adaptació són:
- Realitzar un projecte tecnològic utilitzant altres eines diferents a les ma-
nuals.
- Tenir en compte els objectius del Departament de Tecnologies, que es 
troben alineats amb els objectius de centre.
            Treballar per l'impuls de les TIC/TAC
            Impulsar la innovació i la creativitat tecnològica.
           Vetllar per la seguretat a l'aula de tecnologia.
           Reciclatge de materials
- La temàtica del projecte ha de ser similar a la del grup classe.

La metodologia que s'ha utilitzat ha estat la següent:
1r Analitzar diferents processos naturals que es poden considerar com al-
gorismes. Per exemple, com funciona el sistema digestiu.
2n Conèixer l'entorn Scratch.

3r. Veure i analitzar projectes senzills de la biblioteca Scratch i realtzar 
petites modificacions.
4t. Realitzar diferents pràctiques amb Scracth augmentant progressiva-
ment el grau de dificultat.
5è. Realitzar el projecte "Videojoc de l'aula de tecnologies" 

El videojoc:
Per poder navegar per tot el videojoc es dissenya una pàgina principal. 
En ella es pot accedir a tres videojocs. 

Plantejament dels objectius Projectes realitzats Grup 
ordinari/Adaptació

Metodologia utilitzada

Portada del videojoc Descripció del videojoc

A) Connector de les eines:
Aquest joc consisteix en relacionar una pregunta amb una resposta sobre 
les eines. En el nostre cas relacionarem els noms de les eines amb les 
seves corresponents imatges.
Una bombeta ens indicarà si aquesta és o no correcta. Si és correcta 
s’encendrà la bombeta de color verd i si és incorrecta s’encendrà la bom-
beta de color vermell.
B) Compte! 
Joc on s’han de respondre una sèrie de preguntes relacionades amb les 
normes de seguretat a l’aula de tecnologia. Si la resposta és correcta el 
programa ens ho dirà però si no ens donarà una explicació del per què 
hem respòs malament. 
C) Saps reciclar? 
Joc on surten una sèrie de residus i aquest els hem d’abocar a al seu con-
tenidor corresponent. Per exemple, la matèria orgànica al marró, el plàs-
tic al groc, el vidre al verd i el paper al blau. En agafar un residu i aboca’l 
sobre el seu contenidor corresponent aquest desapareixerà però si ens 
equivoquem ens donarà un missatge d’error. 

Disseny del videojoc


