APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

GLOSSARI
Comencem la cinquena setmana. Us volem donar les gràcies a tots i totes pel seguiment que esteu fent
de les activitats!

Tornem a proposar-vos un nou

CHALLENGE,

el tercer! Esperem que hagueu fet recol·lecta de
material reciclat. Com sabeu, ESTAN PENSATS
PERQUÈ ELS PUGUEU FER TOTS I TOTES,
amb kits de construcció o sense!

També us fem propostes de

jocs amb l’Scratch. Aquesta vegada fem un nivell més inicial i com

sempre, nivells una mica més avançats.
Quan veniu a l’extraescolar, us dividim per nivells educatius, sabeu quin és el vostre?


CICLE INICIAL: primer i segon cicle de primària



CICLE MITJÀ: tercer i quart cicle de primària



CICLE SUPERIOR: cinquè i sisè cicle de primària **Aquells alumnes de 5è de primària que sigui
el seu primer any de robòtica, no treballen amb el robot Mindstorm Ev3 si no que fan Scratch.



ESO: primer i segon cicle de la secundària

—> MIREU ELS CHALLENGE QUE
FEU!
—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH!

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

h ps://scratch.mit.edu/studios/26122219/
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CHALLENGE:

UNA CATAPULTA!

AQUESTA VEGADA NO US
DONEM LA INFORMACIÓ...
FEU UN BON ÚS DE LA CATAPULTA!
DISPARA SEMPRE A OBJECTES, MAI A
PERSONES!

ENS AGRADARÀ SABER
QUE BUSQUEU ENTRE...



LLIBRES
A INTERNET
O



DEMANANT A ALGUN
FAMILIAR...

QUÈ ELS PODEU DEMANAR?

QUI VA SER L’INVENTOR I INVENTORA DE LA
CATAPULTA?

TÉ ALTRES UTILITATS LA CATAPULTA?

COM ERA EL DISSENY ORIGINAL?
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CHALLENGE

AMB MATERIAL RECICLAT
JA HAS SEPARAT TOT DE MATERIAL PER AQUESTA

AMB MATERIAL
RECICLAT

SETMANA?
 Troncs del pati de casa o del jardí del veí?

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

 Caixes de cereals?
 Pots de iogurt?
 I el més buscat... Rotlles de paper de vàter!

LA BASE... Podeu crear la catapulta de manera molt ràpida! Internet està replet
d’idees! Només us falta saber el perquè la voleu i a construir!

Fes arribar missatges bonics als pares, als germans o
als balcons del costat amb la teva catapulta!

Et fa mandra posar els cereals
al bol de la llet? Potser la teva
catapulta t’hi pot ajudar!

LA DECORACIÓ... Un cop tens la palanca feta
de la catapulta, només has de posar-li un escenari i a jugar!
Converteix-la en una cistella, qui tindrà més punts?
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CHALLENGE

AMB MATERIAL RECICLAT

AMB MATERIAL
RECICLAT

UN JOC... També podeu fer un tirador per
a cada membre de la família i teniu un joc més
per a passar els dies de confinament!

Necessiteu:
 Una ampolla de plàstic buida per a cada jugador.
 Unes tisores
 2 gomes elàstiques per tirador
 Una bola de fusta o de paper d’alumini o de fang...
 Un objecte per a fer un forat al tap de l’ampolla

1. Retalleu, gairebé un pam, per la
zona del tap de l’ampolla.
2. Feu quatre talls a la part superior i passeu-hi les gomes en forma
de creu.

3. Feu un forat al tap de l’ampolla.
4. Lligueu un tros de corda o fil gruixut a la unió
de les dues gomes elàstiques.
5. Passeu el fil pel forat del tap i enganxeu-hi
una pilota de fusta, alumini, fang...

Podeu fer la pilota per
disparar amb paper de
plata, amb paper i celo...

EXPERIMENTEU... Funciona més bé amb la bola sota el tap o sense? Com
és? És important si estrenys més o menys les gomes elàstiques? És important la mida de
l’ampolla?
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

AMB PECES DE
CONSTRUCCIÓ

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

Aquesta vegada... Volem que ens demostris la teva part
més enginyosa! Et deixem alguns mecanismes bàsics...

COM POTS CREAR LA TEVA CATAPULTA?

Una altra manera de
col·locar-lo

Podeu afegir una biga llarga que faci de palanca.
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APRENTIK A CASA
PROGRAMACIÓ
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PROGRAMACIÓ

C.INICIAL



CODING IS FUN

És un joc online orientat principalment per a nens i nenes de 6 a 12 anys, però no vol dir que un
adult pugui gaudir i treure-li profit!
És un joc en que l’objectiu és ajudar a un personatge anomenat Biip per trobar una manera de carregar la seva nau especial i poder tornar a casa. Per donar instruccions a en Biip haureu d’arrossegar blocs que representen accions cap a una barra amb l’ordre correcte!
Encara que al començament els nivells siguin força fàcils, la complexitat s’eleva força en els últims.
Consta de 20 nivells que pots completar en ordre o escollir a l’atzar quan vulguis.
També podeu crear els vostres propis nivells des del lloc, ja que compten amb un editor que et
deixa crear els teus propis trencaclosques amb les mateixes eines que el joc.
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PROGRAMACIÓ:

LLETRES AMB MOVIMENT!

CICLE MITJÀ

Lletres que es mouen!
Vols animar les lletres del teu nom?
Tens ganes d’escriure un missatge
d’ànims per aquests dies?

Hem fet l’exemple d’escriure un missatge d’ànims per a tothom. Si vols fer servir
aquesta mateixa plantilla, la trobaràs al següent enllaç! h ps://scratch.mit.edu/projects/385145233/

COM HO FEM PER MOURE LES
LLETRES D’UNA BANDA A
L’ALTRA?

Després has de prémer a REINVENTA
per poder-la modificar!



La pantalla de l’Scratch està dividida per petits quadrats, n’hi
ha moltíssims!



Cada quadrat està fet per una línia que va en vertical i una en
horitzontal.



A la línia vertical li posem la lletra Y i a la línia horitzontal la
lletra X



Aquestes línies, les anomenem COORDENADES.

QUINS SÓN ELS LÍMITS DE LA PANTALLA?


La coordenada Y va de 180 (a dalt) a –180 (a
baix)



En canvi, la coordenada X va de 240 (a la dreta)
a –240 (a l’esquerra)



El punt mig de la X i la Y és al centre de la pantalla
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PROGRAMACIÓ:

LLETRES AMB MOVIMENT!

CICLE MITJÀ
BLOCS QUE NECESSITEM PER FER MOURE LLETRES O PERSONATGES:
Farà moure el personatge a qualsevol lloc de la pantalla.

Per posar el personatge a un lloc concret de la pantalla.

Per fer que el personatge es mogui, lliscant per la pantalla, a un lloc qualsevol.
Per fer que el personatge es mogui, lliscant per la pantalla, a un lloc concret que vulguem.

PROGRAMEM! QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?

1. Cal que tots els personatges o lletres, comencin de la mateixa manera si volem que es moguin al mateix temps

2. Posem al lloc inicial on volem que comenci cada lletra. Us ensenyem l’exemple de la paraula

3. Després els diem que es moguin 3 vegades de manera aleatòria (per on vulguin).
Aquest bloc el posem igual per a
cada lletra.
L’hem d’enganxar amb el que hem
fet abans...!
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PROGRAMACIÓ:

LLETRES AMB MOVIMENT!

CICLE MITJÀ
4. Finalment, li diem que vagi lliscant fins al lloc que nosaltres vulguem de la pantalla.


Primer hem de posar la lletra al lloc que volem de la pantalla i després agafar el bloc:
els números que hi hagi, és el lloc on tenim la lletra a la
pantalla.

5. Resultat final de la paraula:

ARA JA POTS PROGRAMAR LES ALTRES LLETRES!

Pots afegir diferents
escenaris i fer que vagin canviant, mentre
les lletres es mouen!

Pots explicar les mesures de prevenció
contra el coronavirus:
Pots fer que vagi canviant
de colors... Posa aquest
bloc a cada lletra!

· Rentar-se les mans
sovint
· No sortir de casa, si
no és necessari
· Mantenir una distància amb la gent que
trobem
...
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PROGRAMACIÓ:

JOC ANIMALS

CICLE SUPERIOR
JOC D’AGAFAR ANIMALS
Cada jugador ha d’agafar un tipus d’animal:


Noi: vertebrats



Noia: invertebrats

Si vols fer servir aquesta mateixa plantilla, la trobaràs al següent enllaç! h

ps://scratch.mit.edu/
projects/385161792/

Sinó, pots reinventar-ho de la manera que vulguis!

Després has de prémer a REINVENTA per
poder-la modificar!

Crea dos escenaris. Un que serà el fons del joc (pot ser de color blanc) i l’altre que expliqui les instruccions del joc.

Programa l’escenari:
Al prémer la bandera verda, s’ha de posar el fons títol.
Quan es premi la tecla espai, ha de canviar al fons joc i enviar
el missatge ‘canvi fons’
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PROGRAMACIÓ:

JOC ANIMALS

CICLE SUPERIOR

Programa el noi.

1_Cal que es mogui amb les fletxes del teclat.

Acaba de programar les altres fletxes!

2_A les instruccions del joc no ha de sortir i quan rebi el missatge ‘canvi fons’ ha de sortir a un
lloc concret de la pantalla

3_Programa que pugui agafar els 3 animals vertebrats. Si toca algun invertebrat, l’animal no s’ha
d’amagar.

Acaba de programar els altres animals del noi!

Exemple d’un animal vertebrat. Quan toca al gos, diu ‘Perfecte’ i
llavors envia a tots ‘gos’. Aquest missatge servirà per programar a
l’animal.

Exemple d’un animal invertebrat. Quan toca a l’estrella de
mar, diu ‘Torna-ho a intentar!, i no passar res més,
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PROGRAMACIÓ:

JOC ANIMALS

CICLE SUPERIOR

Programa la noia.

4_Cal que es mogui amb les lletres ’W—S—A—D’ del teclat.

Acaba de programar les altres lletres!

5_A les instruccions del joc no ha de sortir i quan rebi el missatge ‘canvi fons’ ha de sortir a un
lloc concret de la pantalla

3_Programa que pugui agafar els 3 animals invertebrats. Si toca algun vertebrat, l’animal no s’ha
d’amagar.

Acaba de programar els altres animals de la noia!

Exemple d’un animal vertebrat. Quan toca al gos, diu ‘Torna-ho a
intentar!, i no passar res més.

Exemple d’un animal invertebrat. Quan toca a l’estrella de mar,
diu ‘Perfecte’ i llavors envia a tots ‘estrella’. Aquest missatge servirà per programar a l’animal.
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PROGRAMACIÓ:

JOC ANIMALS

CICLE SUPERIOR

Programa els animals vertebrats. Exemple
del gos:


S’ha d’amagar al començament del joc.



Quan comenci, ha d’aparèixer a un lloc
de la pantalla.



Quan rebi el missatge ’gos’, s’haurà
d’amagar.

Acaba de programar els altres animals vertebrats i
els invertebrats!

Programa els animals invertebrats. Exemple de l’estrella de mar:


S’ha d’amagar al començament del
joc.



Quan comenci, ha d’aparèixer a un
lloc de la pantalla.



Quan rebi el missatge ’estrella’, s’haurà d’amagar.

MILLORES! Nivell avançat

Poseu vides a cada jugador, si s’equivoca 2
vegades... Perd!

Podeu afegir un moviment
als animals? I un so per
quan els toquen?

Voleu que el joc tingui
més d’un nivell?
Crea més pantalles!
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APRENTIK A CASA
VÍDEOS, NOTÍCIES I PEL·LÍCULES D’INTERÈS
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VÍDEOS, NOTÍCIES I PEL·LÍCULES D’INTERÈS



2019. Un robot que fa triples. https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-robot-que-fa-triples/
video/5838804/



Conjunt de recursos per a tots nivells que recomanen des del portar Edu365 http://
www.edu365.cat/search.html?q=programaci
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APRENTIK A CASA
PAS A PAS, AJUDES I ACTIVITATS
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SCRATCH

En aquests enllaços podreu descarregar-vos les SCRATCH CARDS,
una guia molt bàsica i general de primers passos i també recursos varis
per a poder fer amb la plataforma.
https://www.scratchcatala.com/recursos/
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/ca/scratch-cards-all.pdf

COM CREAR-VOS UN COMPTE A L’SCRATCH ONLINE?
Passos a seguir:

Pas 1: Aneu a l’espai web http://scratch.mit.edu/ i entreu on diu “uneix-te a Scratch”.

Pas 2: Penseu un nom d’usuari. Serà el nom que els companys i companyes podran visualitzar.
No posis totes les teves dades (nom i cognoms).
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SCRATCH

Definiu una contrasenya personal.
Procureu que sigui una contrasenya que ningú sàpiga, però que
vosaltres pugueu recordar fàcilment. Cliqueu a següent i continueu omplint les dades que demanen.
Si no teniu una adreça electrònica
demaneu els pares que us en deixin una!

Pas 3:

Només us queda prémer a “següent” per acabar-vos

d’unir a l’Scratch.
Veureu que a la barra superior teniu el vostre nom d’usuari.
Ara ja podeu personalitzar el vostre perfil i veure els projectes
que aneu compartint a l’espai Scratch.
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SCRATCH

COMPARTIR UN PROJECTE A L’SCRATCH
Si voleu compartir un dels vostres projectes finalitzats, només heu de seguir 2 passos!

Pas 1: Cal que premeu el botó COMPARTEIX que trobareu
a l’inici del projecte o un cop
estigueu dins!

Pas 2: Expliqueu les Instruccions del joc i anoteu la informació extra que creieu necessària que cal saber.

A l’espai de ‘Les meves coses’,
podreu veure els projectes compartits, els que només veieu vosaltres i l’espai dels Estudis que
també podeu crear, és com el
d’Aprentik a casa!
També podeu deixar de compartir projectes quan vulgueu!
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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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