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http://mschools.mobileworldcapital.com/

El programa mSchools és una iniciativa impulsada Mobile World Capital 
Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona i GSMA.

mSchools ajuda a alumnes i docents a integrar les tecnologies digitals a 
l’aula, el qual permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que 
milloren el rendiment i l’ocupabilitat.

http://mschools.mobileworldcapital.com/


Participeu a Scratch Challenge i podreu crear amb els vostres alumnes 
històries interactives, simulacions, jocs i animacions amb programació.

Proposta didàctica dirigida al Superior de Primària, i també aplicable a 1r i 2n d’ESO, 
centrada en l’aplicació del pensament computacional mitjançant l’aprenentatge 
de la programació en Scratch. 

La proposta s’estructura en sis mòduls, que evolucionen seqüencialment en 
complexitat, formats cadascun per 12 sessions d’una hora. 

Cada mòdul planteja un repte que els alumnes hauran de resoldre de forma 
progressiva i treballant en grup. 

Els materials estan disponibles en un espai Nodes que pot ser descarregat i instal·lat 
en l’espai Nodes del centre per fer-ne l’adaptació que es cregui convenient.

http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/


Formació per als docents: 

https://projectes.xtec.cat/prog

ramacioirobotica/programaci

o/formacio/

https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/programacio/formacio/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/programacio/formacio/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/programacio/formacio/


Concurs i lliurament de premis que reconeix la feina desenvolupada pels 
participants dels concursos App Education (3r i 4t d’ESO, Batxillerat i cicles 
formatius), Mobile History Map (Primària i Secundària) i

 Scratch Challenge (3r, 4t, 5è, i 6è Primària; 1r i 2 d’ESO).
 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Nk5_a7qyYNE

https://www.youtube.com/watch?v=Nk5_a7qyYNE
http://www.youtube.com/watch?v=Nk5_a7qyYNE


Concurs Student Awards
Scratch Challenge 2019

Objectiu: desenvolupar un projecte amb el llenguatge 
de programació Scratch que ha de basar-se en el 
repte plantejat per a aquesta edició: “Els invents que 
ajuden a les persones”, i que pot tenir diferents 
interpretacions:

● Il·lustrar un invent, o una millora d’un invent, que 
resolgui alguna necessitat de les persones.

● Fer una simulació del funcionament d’algun 
invent existent.

● A partir d’un conte o d’una història, inventar un 
objecte màgic o una fórmula màgica que ajudi a 
resoldre el conte o a canviar-ne el final.

● Fer un joc de preguntes i respostes al voltant 
d’invents propers o de les dones inventores.

Categories: 
● Cicle mig de primària (3r i 4t)
● Cicle superior de primària (5è i 6è)
● 1r i 2n d’ESO



Concurs Student Awards - Scratch Challenge 2019

Calendari:

Nombre de finalistes i guanyadors:

Finalistes:
● 15 projectes en la categoria de cicle mig de primària
● 15 projectes en la categoria de cicle superior de primària
● 15 projectes en la categoria d’ESO

Guanyadors:
● 2 equips en la categoria de cicle mig de primària
● 2 equips en la categoria de cicle superior de primària
● 2 equips en la categoria d’ESO



http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/

Materials didàctics

http://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/


Es plantejaran tres tallers simultanis: un de nivell bàsic/inicial, un altre nivell de consolidació i un 

altre de nivell avançat.  Durem a terme petits exemples de programació, per tant, és una jornada 

eminentment pràctica.  Treballarem en grups de 3-4 persones per solucionar reptes.

Nivell INICIAL: resoldre petits programes amb una errada o fer nous petits programes (redactats al 

document). En aquest nivell us trobareu amb 5 propostes, trieu quina us interessa més encara que si 

podeu us convidem a resoldre més d’una...

1. Trobar una errada en el supòsit que us plantegem: No ho fa o només ho fa una vegada
2. Us facilitem recomanacions i us demanem fer un petit programa que dibuixi poligons 

regulars.
3. Us demanem us solució a un repte: Segons on es situï un personatge digui uns 

missatges/.
4. Seguint les nostres instruccions fer un petit joc de persecució
5. Fent ús del material de nodes: Fer una petita scape-room



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


NIVELL AVANÇAT
Entrareu als mòduls 5 i 6, trieu un d’aquests ginys que com veieu tenim construïts per 
programar (amb plaques makey-makey)
 i repartiu-vos en petits grups 
Instruments musicals
Una cursa molt divertida
Jocs del món
(amb kit de robòtica placa arduino)
Trieu una de les sessions del mòdul 6 de la caixa forta. 
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/


Moltes gràcies a t@ts


