
Scratch

#DGIRCD



http://www.youtube.com/watch?v=vr-qd8J70xA


1r Seminari web de Programació i Robòtica educatives: Scratch 

Compartim experiències (1a part)  

Mireia Alba, Escola Mn Albert Vives (La Seu d’Urgell)
MLuz Castellanos, Escola Antoni Brusi Barcelona.

Per què l’Scratch a l’escola?

Com? Quines millores pot aportar?

A la meva escola ...

#DGIRCD



• Classe de robòtica

• Tallers

• Competència Digital

• SIEI

• Aprenentatge i Servei (APS)

• Internet de les Coses (IoT)

• SEP d’Ampliació

• Aula ordinària

AV ROBOTS

Escola Mn Albert Vives



COMPETÈNCIES BÀSIQUES

AV ROBOTS

Treball per REPTES i PROJECTES



AV ROBOTS
VALORS

https://sites.google.com/xtec.cat/avrobots 

https://sites.google.com/xtec.cat/avrobots


ESCOLA ANTONI BRUSI

• Escola oberta al món

• El procés d’aprenentatge està centrat en els alumnes

• Infants motivats per aprendre

• Situacions d’aprenentatge significatives i vivencials

• EI Espai Univers matemàtic

• CI Espai Fem i desfem

• CM Espai Maker

• CS Espai Maker
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https://youtu.be/eLbvaXeNG4U


ESCOLA ANTONI BRUSI

Utilitzem la tecnologia com a context per crear situacions d’aprenentatge a través de la resolució de reptes amb caràcter 

tranversal a les competències bàsiques
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ESCOLA ANTONI BRUSI
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• L’alumnat esdevé el protagonista i creador del seu propi aprenentatge

• Treball competencial de diferents àmbits:

- Àmbit lingüístic - Àmbit artístic

- Àmbit matemàtic - Àmbit digital

- Àmbit de coneixement del medi

• Aprenetatge entre iguals i motivació de l’alumnat

• Treball cooperatiu i col·laboratiu

• Autoavaluació i coavaluació mitjançant la reflexió grupal

• Reflexió per resoldre reptes, desxifrar errors i extreure conclusions

• Utilització d’entorns de programació que promouen el pensament crític i analític



                                

 Programació (2a part)
a. Recomanacions, 
b. Codi Comentat, 
c. Depuracions, 
d. Reptes 
e. … i històries amb Scratch Jr.
Eulàlia Canet, Escola Domeny, Girona

1r Seminari web de Programació i Robòtica educatives: Scratch



Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.

Crea 
estudis 

 
Usuari
Contrasenya
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Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.



http://www.youtube.com/watch?v=jxFSrHbBWG4


Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.

Codi comentat:
1.        Amagar i mostrar
2. Col·locar i orientar un objecte.

3. L’objecte dibuixa si el llapis baixa.
4.  Dintre de repeteix

5. Maneres de moure un objecte.
6. Repetir accions sense posar números
7. Accions si ho provoca quelcom
8. Aplicar molts criteris a la vegada

https://scratch.mit.edu/projects/433076986/
https://scratch.mit.edu/projects/433079209/
https://scratch.mit.edu/projects/433079676/
https://scratch.mit.edu/projects/433079948/
https://scratch.mit.edu/projects/433080593/
https://scratch.mit.edu/projects/433081405/
https://scratch.mit.edu/projects/433081866/
https://scratch.mit.edu/projects/433082653/


Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.

Les depuracions 

Depuració 1. El gat no gira

https://scratch.mit.edu/projects/433084912/


Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.

1. Estructura iterativa.

2. Estructura si … si no

Els Reptes 

https://scratch.mit.edu/projects/433071378/
https://drive.google.com/file/d/1A-4Zg--k6bVsfRypfyHya9yMUmC-rNSH/view?usp=sharing
https://scratch.mit.edu/projects/433086052/
https://drive.google.com/file/d/1nT_aiH5-SLh1YMe0bGoa7ENKcaKFRXFp/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=SoTUvR7wueI


1r Seminari web de Programació i Robòtica educatives: Scratch

Scratch Jr
Avui parlem amb  

           l’Eulàlia Canet, Escola Domeny, de Girona

        Les històries digitals interactives



ACTIVITATSNarrativa 
digital INTERACTIVES

https://ja.cat/dianit
https://ja.cat/dianit
http://ja.cat/peixos
http://ja.cat/peixos


Recomanacions, Codi Comentat, Depuracions, Reptes … i històries amb Scratch Jr.

       Moltes gràcies a tots!!!


