
 

SCRATCH DAY 20 NOVEMBRE: Nivell INICIAL 
 

Repte 1. La Maria vol que el gat comenci al mig de l'escenari, el travessi i es faci gran. Funciona 

només el primer cop que prem la bandereta verda, però no la resta de vegades. On està el 

problema?. 

 

 

Repte 2. Feu un programa que dibuixi tres polígons regulars diferents: un triangle, un quadrat i un 
altre de 5 o més costats. Els tres polígons han de ser completament visibles a la pantalla i no estar 
superposats. 

Les instruccions baixa el llapis i puja el llapis de la categoria Llapis fan que els personatges puguin 
dibuixar a l'escenari mentre es mouen. Heu de fer servir la instrucció repeteix de la categoria 
Control, donat que cal repetir un grup d'instruccions un nombre determinat de vegades. 

A l'hora de fer que el personatge giri per construir els polígons, fixeu-vos que l'angle que heu de 
posar és l'angle exterior del polígon: 

 

 

 

 

 

 



 

Repte 3. Quan el personatge se situï en el quart superior de la pantalla ha de dir: "M'agrada molt 
estar a dalt". 

 

 

Repte 4. Quan comença l’itinerari, primer de tot ens hem d’assegurar que l’escenari està net i el llapis 
amunt. El personatge inicia el seu itinerari al punt de l’escenari que decidim i allà ens pot explicar, per 
exemple, que anirà a fer-se la revisió al metge. Podeu fixar la mida del personatge a 100%  per 
començar per presentar-lo i després, quan ja llisca fins el primer punt, podeu fixar la mida adequada 
a l’escenari per on es desplaçarà, en el nostre cas al 50%. 

 

Afegiu que baixi el llapis per anar marcant el camí, que esperi uns segons per sortir cap el 

següent punt i posar els diferents punts per on ha de passar afegint sons o que digui 

missatges quan arriba a cada punt.  

Repte 5. Si us atreviu fent una mirada al mòdul3 feu la vostra pròpia scaperoom.  Trieu quins 

objectes voleu fer aparèixer i desaparèixer, quins missatges deixareu o pistes. Reviseu la sessió de 

llistes per resoldre els dubtes que tingueu.  

  

https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-3/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-3/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-3/sessio-7/


SCRATCH DAY 20 NOVEMBRE: Nivell MITJÀ 
 
Resoldre el repte de l’Scratch Challenge. de la darrera edició curs 2017/18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/11scPFuCdmGdb0bGKPJ8EUkukTbn9h6cel3m_S4u7eWY/edit?usp=sharing


 
 
SCRATCH DAY 20 NOVEMBRE: Nivell AVANÇAT:  
 
Donats els ginys construïts, organitzar els participants en grups de 4 i cada grup ha 
de programar segons les funcions que vol que es facin.  
 

 
 
 

Entreu als mòduls 5 i 6 i programeu un d’aquests ginys:  
(amb plaques makey-makey) 
Instruments musicals 
Una cursa molt divertida 
Jocs del món 
(amb kit de robòtica placa arduino) 
La caixa forta 

https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-5/m5-sessio3/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-5/m5-sessio7/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-5/m5-sessio8/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-6-sessio-2-bis/

