
 

Programem jocs amb Scratch
 

Scratchmanía
 

La programació informàtica és una altra forma d’alfabetització. De la mateixa manera que
l’escriptura ajuda a organitzar el pensament i a expressar idees, la programació també compleix
aquesta funció.
Us proposem diversos recursos per tal que els infants puguin aprendre les nocions bàsiques de
la programació i anar augmentant el nivell de dificultat segons l’edat.
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http://sinera.diba.cat/record=b1827822~S136*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/Xtricicle&searchscope=171&SORT=D/Xtricicle&searchscope=171&SORT=D&SUBKEY=tricicle/1%2C93%2C93%2CB/frameset&FF=Xtricicle&searchscope=171&SORT=D&1%2C1%2C
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/Xtricicle&searchscope=171&SORT=D/Xtricicle&searchscope=171&SORT=D&SUBKEY=tricicle/1%2C93%2C93%2CB/frameset&FF=Xtricicle&searchscope=171&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/record=b1887954~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887958~S171*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1889915~S136*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1935932~S171*cat
http://sinera.diba.cat/record=b1914699~S136*cat


ScratchJr
App gratuïta per a infants de 5 a 7 anys.
 
Amb l'ScratchJr, els infants poden programar les seves històries i
jocs interactius. 
En aquest procés, aprendran a resoldre problemes, dissenyar
projectes i a expressar-se creativament amb l'ordinador.
Es tracta de combinar blocs gràfics de programació per fer que els
personatges es moguin, saltin, ballin i cantin. 
Poden modificar els personatges amb veus, sons i també
fotografies d’ells mateixos!
 
Està disponible per a Android i Apple.

Scratch 3.0
Scratch és un llenguatge de programació gratuït i una comunitat 
en línia per a infants i joves de 8 a 16 anys.
 
A la Comunitat Scratch hi ha moltíssims jocs!
S'hi pot jugar i, a la vegada, veure com estan programats.
Es poden programar les pròpies històries, jocs i animacions, i
compartir-les amb altres programadors de tot el món.
I, si es vol anar més enllà, també es pot codificar Scratch amb
dispositius físics com Micro:bit, Makey Makey, LEGO Mindstorms o
la càmera web de l’ordinador.
 
Scratch ajuda a pensar de manera creativa, a pensar
sistemàticament i a treballar de manera col·laborativa, totes elles
competències essencials pel segle XXI.
 
Funciona des del navegador de l'ordinador o la tauleta. 
Per crear i guardar els projectes sense connexió a Internet, cal
descarregar l'app gratuïta disponible per a Windows, Mac,
ChromeOS i Android.
   
 

Aplicacions Scratch

A continuació us proposem dos recursos gratuïts per utilitzar des dels vostres dispositius. 
Us recomanem començar a jugar en família i acompanyar els vostres fills i filles en les seves primeres
passes de programació:

https://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?ls=1&mt=8
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download


Existeix una xarxa de clubs de programació amb l'objectiu de donar
l’oportunitat a tots els nens i nenes a aprendre a programar. 
 
Apuntar-se a un Code Club és una bona manera d’iniciar-se o
avançar en el programari Scratch.
Són activitats que es realitzen a diverses biblioteques i centres
educatius de Catalunya. 
A Granollers, la Biblioteca Roca Umbert realitza cursos trimestrals
gratuïts per a infants de 9 a 12 anys dins el programa Codeclub a
les biblioteques. 

Aprendre als Code Clubs

Crear usuari amb Scratch 3.0 
Laberint senzill amb Scratch 
Joc de l'ou de Pasqua amb Scratch 3.0
El drac atrapa Sant Jordi  

Pau Córdoba
Professor de l’Escola Pia de Granollers. 
Crea videotutorials sobre Scratch. 
També hi trobareu l'explicació d'algunes eines informàtiques que
utilitzen els alumnes i els docents. 
Exemples d’iniciació (nivell 1):

Com fer un laberint en 5 minuts! 
Com fer una pel·lícula senzilla en 5 minuts! 
Com hackejar la vostra finestra amb Scratch en 5 minuts!

Scratch en 5 minuts
Petits videotutorials sobre Scratch i les seves extensions.
Exemples d’iniciació (nivell 2): 

Tutorials

Les guies d’activitats o les targetes de programació us ajudaran a dissenyar els vostres jocs.
Però també us recomanem que mireu aquests dos canals de YouTube en català:

http://codeclubcat.org/
http://codeclubcat.org/
http://codeclubcat.org/biblioteques/
https://www.youtube.com/channel/UCIDFOeKOUXWANYnM7wzjw8w
https://youtu.be/fVDjMg7gi4w
https://youtu.be/orzMtO2peb8
https://youtu.be/etRQEayho0U
https://youtu.be/ACdHAQhQP6g
https://www.youtube.com/channel/UCIDFOeKOUXWANYnM7wzjw8w
https://youtu.be/CXAz4tLAdrY
https://youtu.be/9iCXyRNrqZE
https://youtu.be/9iCXyRNrqZE
https://youtu.be/qT3zpV6oZs0
https://youtu.be/qT3zpV6oZs0
https://youtu.be/qT3zpV6oZs0
https://www.youtube.com/channel/UCI9LGKL31tnobzD-zc_Sv2w
https://scratch.mit.edu/ideas
https://www.youtube.com/channel/UCIDFOeKOUXWANYnM7wzjw8w


L'Hora del codi 
Aprendre a programar pot canviar el món.
Per celebrar-ho, cada desembre es fan esdeveniments de codi a
més de 180 països i amb el suport de 200.000 educadors.
Qualsevol docent pot participar-hi organitzant una activitat. És
fácil, no cal experiència i es disposa de tutorials traduïts a més de
45 llengües.  
 

Biblioteques de Granollers

Esdeveniments de codi

Code Week 
La Setmana de la Programació de la Unió Europea serà del 10 al
25 d’octubre de 2020. 
Durant aquests dies es fan moltes activitats de codi. 
Els docents poden participar-hi organitzant alguna activitat per
acostar la programació als seus alumnes.

Les hackatons 
De “hacker” i “marató”, són trobades de programadors/es amb
l’objectiu de desenvolupar programes i apps de forma
col·laborativa.
 
Exemple:
Amb motiu de la Covid-19, s'han organitzat hackatons per trobar
solucions a les necessitats socials relacionades amb el
confinament (Hackovid a l'abril) i una altra sobre com afrontar la
nova normalitat (Hackaton Covid-19 a principis de maig).
Podeu entrar-hi per mirar els projectes presentats i les apps
guanyadores!

https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/
https://hourofcode.com/es/ca
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://hackovid.cat/?locale=ca
https://www.hackathoncovid19.com/ca/

