
 

   

APRENTIK A CASA 
 

Seguim aprenent i compartint des de la distància  
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GLOSSARI 
 

 

 

 

 

 

Setmana 13!!!! 

Com porteu els CHALLENGE?? Aquesta setmana, us proposem crear 

un ascensor amb material reciclat!  

 

Tornem a proposar-vos nous muntatges, per exemple, un muntatge d’una 

màquina dispensadora de llaminadura. Ens envieu els resultats finals? 

 

Fa moltes setmanes que vàrem treballar el PENSAMENT COMPUTACIONAL amb els de cicle inicial, hi 

tornem? També us proposem 2 jocs d’Scratch, un de més fàcil i l’altre més complicat! Quin us atreviu a 

fer?  

 

Finalment... Pels més grans de l’extraescolar us proposem que creeu un tour virtual. Sí, sí, un tour amb 

TOUR CREATOR de Google.  

—> MIREU ELS CHALLENGE QUE FEU!  

 

—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH!  

drive.google.com/drive/u/3/folders/173uJOm‐LsFI7bpsrj4lJ7rSjWkL9FUQY  

scratch.mit.edu/studios/26122219/  



 

 3 



 

 4 

AMB MATERIAL 
RECICLAT 

NO T’OBLIDIS DE LA FOTO O DE 
FER-NOS UN VÍDEO... RECORDA, 

SEMPRE EN HORITZONTAL! 

CHALLENGE: L’ASCENSOR!  

CREA UN  
ASCENSOR  

SENZILL AMB  
MATERIAL  
RECICLAT! 

PREPAREU EL MATERIAL I COMENCEU! 

LLISTA DE MATERIALS QUE NECESSITEU 

 Caixa. 

 Cordill, fil, corda. 

 Cola. 

 Tisores. 

 Cartolina o fulls colors per si voleu folrar la caixa. 

 Retoladors o colors per decorar. 

 Pal, fusta que farà de manovella. 

 Punxo o similar per fer forats. 

COL·LOQUEU EL PAL, LA FUSTA QUE HAGUEU TROBAT PER FER DE MANOVELLA A LA 
PART SUPERIOR DE LA CAIXA PER FER PUJAR I BAIXAR L’ASCENSOR. 

EXPLOREU! Funciona? Quins canvis faríeu? Teniu  
alguna proposta? 

1 

2 

CONSTRUIU UN CALAIX PER PODER PUJAR I BAIXAR. És important 
que el lligueu amb cordill o fil a la manovella. 

3 
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APRENTIK A CASA 
 

PROGRAMACIÓ 
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CICLE INICIAL 

EXPERIMENTACIÓ 

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA LATERALITAT, L’ATENCIÓ I  
L’ORIENTACIÓ ESPACIAL 

A continuació hi ha un llistat de propostes d’activitat: 

 Agafeu un full quadriculat i feu que el conill hagi d’arribar a la pastanaga seguint els instruccions: 

 

 Treballar la lateralitat de la mà, ull i el peu a través de la orientació corporal 

en l’espai. Podeu fer preguntes: què hi ha a la teva dreta? I a la teva es-

querra? Camina quatre passes a la teva esquerra, gira a la dreta i enumera 

5 objectes que tinguis a la dreta.  

 

 

 Una altra activitat en família! Un va amb els ulls tapats i l’altre fa de gos guia. 

Cal anar donant indicacions de la direcció que haurà el que vagi amb els ulls ta-

pats. Podeu complicar-ho afegint normes: no es pot tocar, només amb la veu, 

acompanyat per davant, pel costat... 
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 Programeu el gos perquè arribi al seu objectiu, l’ós! Per fer-ho, seguiu les indicacions 
de més avall i completeu-les.   

PROPOSTA DE RECORREGUT 4. Afegiu un  
obstacle en un dels requadres i programeu el 

gost perquè arribi al final. 
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CICLE  MITJÀ 1 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ 

El joc de l’aranya 

Segueix el model que et  
proposem i crea el joc  

seguint les normes següents 

Aquesta vegada tampoc us deixem cap plantilla... I cal que seguiu les indicacions  
següents:  

OBJECTIU DEL JOC: L’aranya ha d’aconseguir tocar la pilota el màxim de cops possibles.  

COM HA DE SER EL JOC? 

LA PILOTA 

Cada vegada que la pilota rebi el missatge de l'aranya "tocada", aquesta s'ha d'amagar, anar a un 
altre lloc de la pantalla i tornar a sortir per tal de continuar el joc. 

L’ARANYA 

1-L'aranya no ha de sortir al començament del joc, cal que aparegui a l'escenari pantalla.  

 

2-Has de programar el moviment de l'aranya amb les fletxes del teclat.  

 

3-Cada cop que l'aranya toca a una pilota, ha de sumar "1" a la variable. 

 

4-Quan el temps s'hagi acabat, el joc s'ha d'aturar 

MILLORES!! 
Et proposem que continuïs el joc: 

 Pots fer que hi hagi més d’un jugador.  

 Fer més nivells.  
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CICLE  MITJÀ 2 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ 

El joc del memory 

El conegut joc de cartes en que 
has de buscar la parella!  

Aquesta vegada tampoc us deixem cap plantilla... I cal que seguiu les indicacions  
següents:  

OBJECTIU DEL JOC: Crear un joc Memory relacionat amb les diferents maneres que podem  

anomenar els animals segons la seva alimentació  

La temàtica del Memory pot ser relacionar els animals segons el seu tipus d’alimentació. A continuació hi 
ha informació per poder preparar el joc amb l’Scratch: 

 

 ANIMALS CARNÍVORS: Són animals que mengen sobretot carn (preses vives o mortes).  Exem-
ple:  
tigre, gat, os, lleó, guineu, entre d’altres. 

 

 ANIMALS HERVÍBORS: Són tots aquells animals que s’alimenten de plantes i herbes. Exemple: 
cabra, cavall, girafa, vaca, zebra, conill, koala, panda, insectes, entre d’altres.  

 

 ANIMALS OMNÍVORS: Són els animals que es mengen tant plantes com altres animals com a font  
primària d’aliment. Exemple: porcs, corbs, entre d’altres. 

 

 ANIMALS FRUGÍVORS:  Aquest seria un subgrup dels animals herbívors.  Són animals que men-
gen fruites. Alguns casos ho combinen amb insectes o parts d’alguna planta.  Exemples: ximpanzé 
(menja altres aliments, però la fruita és l’aliment principal), lloro , tucan, entre d’altres.   
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CICLE MITJÀ 2 
Seguiu els passos següents per tal de programar el joc MEMORY amb l’Scratch: 

1. Seleccioneu un fons de color blanc. 

 

2.  Prepareu les animacions del joc. Necessitareu 8 animacions (8 cartes) i cada una amb 2 vestits. 
Poseu 

 nom a cada animació i vestit. Per exemple: 

  -Animació 1: Carta amb un gat. Vestits: carta blava i carta amb dibuix gat. 

-Animació 2: Carta amb un ratpenat. Vestits: carta blava i carta amb dibuix ratpenat. 

-Animació 3: Carta amb un cavall. Vestits: carta blava i carta amb dibuix cavall. 

-Animació 4: Carta amb un mico. Vestits: carta blava i carta amb dibuix mico. 

-Animació 5: Carta animals carnívors. Vestits: carta blava i carta amb explicació animals carní-
vors. 

-Animació 6: Carta animals  frugívor. Vestits: carta blava i carta amb explicació animals frugí-
vors.  

-Animació 7: Carta animals herbívors. Vestits: carta blava i carta amb explicació animals herbí-
vors. 

-Animació 8: Carta animals omnívors. Vestits: carta blava i carta amb explicació animals omní-
vors. 
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3. Creeu una llista nova: Per comprovar. Cal que cada vegada que es cliqui una targeta, s’afegeixi un  
element a la llista (el nom de la targeta). Així quan coincideixin dos elements. Per exemple, herbívor (foto animal) i 
herbívor (definició alimentació) voldrà dir que s’ha encertat el Memory, i per tant, s’amagaran les  
targetes.  

CICLE MITJÀ 2 

4. Comenceu a programar l’escenari del joc: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Totes les animacions rebran el mateix missatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Després, cal programar cada animació/targeta: 

 

Quan rebin aquest missatge totes les targe-
tes s’hauran de posar amb el vestit de color, 
com si estiguessin de cap per avall. 

Quan es cliqui el personatge, la targeta canviarà de 
vestit i es girarà per veure qui hi ha al darrere. Des-
prés, afegirà el nom a la llista. Quan s’hagi clicat un 
altre personatge, farà al mateix. Els programes com-
provaran si són els mateixos nous. Si és així, enviarà 
un missatge informant de la  
resposta correcte i desapareixerà. Sinó, es tornarà a  
començar. Al final, s’esborrarà l’element de la llista per  
tornar a jugar.  

En funció de la carta que s’estigui 
programar (car = carnívor, herb 
=herbívor) s’enviarà un missatge o 
un altre per tal de canviar el vestit i 
tornar a començar o fer amaga la 
carta i representar que s’ha encertat. 
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CICLE  SUPERIOR 

 

 

 

 

ESO 

TOURCREATOR GOOGLE 

Utilitza aquesta aplicació per  
crear un tour virtual 

QUÈ ÉS UN TOUR VIRTUAL? 

És una manera de conèixer un espai, lloc amb l’ajuda del ratolí o la realitat 

virtual.  

Creeu un tour virtual d’un dels llocs següents: 

 Del vostre municipi 

 Lloc preferit 

 Espai interior 

 Ciutat que hagueu viatjat o que us agradaria anar 

 

Per fer-lo podeu mirar aquest tutorial i seguir-lo, és molt fàcil! 

A continuació us donem algunes indicacions: 

 Per començar heu d’anar a https://arvr.google.com/tourcreator/  

 Necessiteu tenir un usuari i contrasenya del Gmail. 

 Clicar a New Tour 

 Posar un títol, descripció i categoria. 

 Des del google maps podeu buscar un lloc, seleccionar escena i clicar a Upload. 

 

Com veureu a partir del vídeo a partir d’aquí podeu posar marques al vostre tour. Per exemple, marcar un 
lloc d’interès, un restaurant... 

 

h ps://www.youtube.com/watch?v=FjITLTebsGc  

Exemple d’un tour al llac de Puigcerdà. A la 
pantalla es veuen dos centres d’interès, on 
s’explica que hi ha un restaurant i una zona 
per anar amb barca (si es clica a sobre la 
info). 
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APRENTIK A CASA 
 

MUNTATGES 
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CICLE INICIAL 

CICLE MITJÀ 

Us proposem utilitzar peces de Lego bàsiques que tingueu a casa i 

aconseguiu construir una màquina dispensadora de llaminadures. A 

continuació hi ha una proposta, però cal que 

ho feu amb les vostres peces! L’objectiu és 

que quan obriu “la porta” cal que caiguin les 

llaminadures que hagueu posat a dins. 

“LA PORTA” 

La màquina dispensadora tindrà dues parts: la base que suportarà la mà-

quina i per on cauran les llaminadures. I la part superior, on haureu de 

col·locar-les.  

RECORDES PER QUÈ SERVEIXEN LES POLITGES I CORRETGES??  Estem convençuts que a ca-

sa teniu moltes peces per a poder fer una màquina que pugui aixecar pesos a través de POLTI-

GES!  

US HI ATREVIU? 
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ESO CICLE SUPERIOR 

1 Recorregut color vermell 

2 Recorregut color verd 

3 Recorregut color groc 

Inventeu-vos un robot (estil cotxe) perquè faci el següent recorregut i programació. Cal que quan premeu 

un dels botons faci el recorregut d’un dels colors. 

COM SERÀ EL ROBOT? QUANTS MOTORS?  
NECESSITEU SENSORS? SOM-HI! 
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APRENTIK A CASA 
 

Podeu enviar-nos les vostres creacions, 
consultes i dubtes a:  

aprentikacasa@aprentik.cat  
 

Ho estarem esperant!!! 


