APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

GLOSSARI
—> MIREU ELS CHALLENGE QUE FEU!
drive.google.com/drive/u/3/folders/173uJOm‐LsFI7bpsrj4lJ7rSjWkL9FUQY

—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH!
scratch.mit.edu/studios/26122219/

Setmana 12!!!!
Com porteu els CHALLENGE?? Aquesta setmana, us pro-

posem crear engranatges! No tothom té material a casa,
així que... No sigui d’excusa el poder jugar amb mecanimses!!

Tornem a recomanar noves

Apps

per a cicle inicial, que de ben segur us agradaran! També us propo-

sem tres nous muntatges, ens envieu els resultats finals?

Qui no ha jugat al Mario o un

joc de plataformes? I si us creeu el vostre? Mireu els passos per

aconseguir-ho!!
Finalment... Pels més grans de l’extraescolar us tornem a proposar que ens creeu un joc amb

MAKE

CODE ARKADE! Què freu aquesta vegada?
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CHALLENGE:

EQUILIBRI!

AMB MATERIAL
RECICLAT
NO T’OBLIDIS DE LA FOTO O DE
FER-NOS UN VÍDEO... RECORDA,
SEMPRE EN HORITZOTAL!
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CREA UN TREN
D’ENGRANATGES
AMB MATERIAL
RECICLAT!
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PREPAREU EL MATERIAL QUE NECESSITAREU:
Taps d’ampolles, pals, silicona calenta (si en teniu), una caixa, canyes de beure, plàstics...

CREEU CADA ENGRANATGE:
Podeu fer-los amb tantes dents com
vulgueu. Als kits de robòtica en tenim
de moltes mides, te’n recordes?

AJUNTEU ELS ENGRANATGES!
Cal que utilitzeu claus o algun elements fort per a poder
aguantar l’engranatge a la caixa.

3
EXPLOREU! Com podeu fer canvis de sentit? Que vagin
més ràpid o lent?
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APRENTIK A CASA
PROGRAMACIÓ
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EXPERIMENTACIÓ

CICLE INICIAL

HABITAT THE GAME


Cuida la teva mascota

En aquest joc cal cuidar a l’os polar! És molt semblant al conegut Tamagotchi. En
aquest cas, ensenyarem a viure a l’os de manera saludable, està en forma i sobretot menjar bé! Cada vegada serà més fort, resistent i els reptes seran més difí-

SAGO MINI SPACE EXPLORER


Descobrim i explorem l’espai i
l’univers

Harvey és l’animal divertit del joc. Aprendrem moltes coses sobre l’espai i l’univers a través de divertides
animacions. Els pares, mares i adults poden comprovar el que els fills i filles van aprenen sobre l’espai!
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PROGRAMACIÓ

CICLE MITJÀ
Joc de plataformes


Segueix el model que et
proposem i crea un joc de
plataformes

Aquesta vegada no us deixem cap plantilla... Ens agradarà veure com creeu el vostre
joc des de zero i escollint i creant els elements.
OBJECTIU DEL JOC: Aconseguir que un personatge arribi a una banda de la pantalla, pujant per
plataformes.

COM ESTÀ FET L’EXEMPLE?
Element que ha
de tocar

Plataformes. Tenen una línia de color negre,
perquè el personatge es mantingui a sobre.

És una plataforma que es mou
en diagonal

Protagonista que ha de pujar les
plataformes

Àcid, si ho toques quedes eliminat. Hi ha negre
en una banda, igual que les plataformes, per què
el protagonista no desaparegui de la pantalla
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CICLE MITJÀ
1_ Dibuixa tots els elements que necessites! Pots fer-lo semblant a l’exemple o amb tantes plataformes
com vulguis.
Què has de tenir en compte?


La plataforma que dibuixis, ha de tenir una línia de color (que no hi sigui a cap altre lloc de la pantalla aquest color) per què el protagonista s’aguanti a sobre.



Crear lava, punxes... O algun element a la part inferior de la pantalla per eliminar el protagonista.

2_ Programa tots els elements, per què amb la bandera verda vagin a un lloc concret de la pantalla

3_ Programa una, dues o tantes plataformes com vulguis, per què es moguin una mica de banda a banda. Has d’utilitzar el bloc de lliscar per aconseguir-ho

Aquest seria l’exemple de la plataforma que hem
fet nosaltres. Es mou un segon cap a una direcció i
després va a una altra. I així ho fa sempre.
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CICLE MITJÀ

4_ Programa el protagonista per què pugui moure’s amb les
fletxes del teclat

5_ Programa que si toca la línia que has fet a sobre les plataformes, en el nostre cas el color negre, que no caigui en direcció avall. Si no toca el color negre, sempre estarà caient.

6_ Només et quedarà posar el final del joc. Tens dues opcions... Que t’elimini l’àcid del terra (pots haver posat lava, punxes...) o arribar a l’element a tocar. En el nostre cas, la peixera.

MILLORES!!
Portem molts dies programant i sabem que ets capaç de fer molt més! Et proposem que continuïs el joc:


Pots posar vides al protagonista!



Afegeix un so, per cada vegada que perdi una vida.



Fes un nivell 2 més complicat



Vols afegir-hi temps per superar la pantalla?
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CICLE SUPERIOR

ESO
MAKECODE ARCADE


Una nova manera de
programar videojocs

Recordeu el nou joc que vàrem veure la Setmana 9?? Alguns de vosaltres ens vàreu enviar propostes ben xules!!

US POSEM EL REPTE DE CREAR UN NOU JOC, SEGUINT ALGUNA GUIA
QUE TROBAREU A LA PLATAFORMA I ENS HO COMPARTIU!

https://arcade.makecode.com/
Plataforma en anglès!
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CICLE SUPERIOR

ESO

Instruccions de què fer

Simulador

Ajuda/solució dels blocs

Blocs
programació

En aquest apartat, hi podreu trobar nous vídeos amb idees de què seguir programant.

SOM-HI!
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APRENTIK A CASA
MUNTATGES
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CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1j Os6GaRfRCCy7taBPXWm‐I8ES334mx/view?usp=sharing

h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1cLqPPgePThxnDZRUf5fVmSQ‐PdaPKeU1/view?usp=sharing

CICLE SUPERIOR

ESO

h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1NctN1z_A24GO‐KWrk4GByrfvRsyK8IR5/view?usp=sharing
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APRENTIK A CASA
Podeu enviar-nos les vostres creacions,
consultes i dubtes a:

aprentikacasa@aprentik.cat
Ho estarem esperant!!!
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