APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

GLOSSARI
Hola de nou famílies, comencem una nova setmana amb #aprentikacasa!
Aquesta setmana volem posar èmfasi en el pensament computacional. Com molts ja sabreu, és el procés que ens permet a les persones resoldre problemes de diferent manera, a partir de conceptes del pensament crític, la ciència computacional i varies habilitats. Així doncs, és una capacitat fonamental per a
qualsevol persona i és mitjançant l'educació dels infants quan més s’ha de fomentar.

Per poder-vos seguir facilitant activitats d’Aprentik a totes les llars, aquesta setmana recomanem activitats per potenciar el pensament
computacional a través de jocs de taula i videojocs amb l’Scratch. No tingueu dubte, que la manera més senzilla, eficaç i divertida per aplicar
aquest pensament és a través de la robòtica! Així
doncs, sense material específic per fer construccions robotitzades, podreu elaborar les propostes
que us oferim.

RECORDEU QUE AQUESTES ACTIVITATS....

LES PODEU FER SENSE MATERIAL DE
ROBÒTICA!!!!
Partim de 2 blocs principals:


PROGRAMACIÓ


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

VÍDEOS, NOTÍCIES I PEL·LÍCULES D’INTERÈS
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CHALLENGE

AMB MATERIAL RECICLAT

La propulsió és el que permet que
un objecte es mogui en l’espai que
l’envolta.
Així doncs, la propulsió significa
avançar o conduir un objecte cap
endavant.

—> Pots seguir el model del programa DINAMIKS!

—> Pots inventar‐te de ZERO el teu cotxe! Busca material per reciclar a
casa i a crear! Tens aquests dos models com a inspiració:

Tens globus per inﬂar a casa?? Inﬂa’n un i afegeix‐lo al teu cotxe,
d’aquesta manera podràs fer que marxi sol!

Ens ensenyes el teu resultat?
Envia’ns fotos del teu cotxe a

apren kacasa@apren k.cat
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CHALLENGE

El cotxe a propulsió no hauria estat possible... sense

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

la feina de WERNHER VON BRAUN, un enginyer ale‐
many. Quan era pe t es va enamorar de l’espai cons‐
truint un observatori amb les restes d’un cotxe vell.
Va treballar a la NASA i va ser el dissenyador d’un
dels coets més importants del segle XX. Ell va ser qui
va dissenyar el propulsor del coet que va portar l’ho‐
me la lluna.

RECORDEU QUE PODEU
FER‐HO SENSE MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓ!!

—> Encara que a casa no nguis les mateixes peces, POTS ADAPTAR el cotxe amb el material que tu nguis!

Tens globus per inﬂar a casa?? Inﬂa’n un i afegeix‐lo al teu cotxe, d’aquesta
manera podràs fer que marxi sol!
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CHALLENGE
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CHALLENGE

NO ET DESPISTIS! Ens ensenyes el resultat?
Envia’ns fotos del teu cotxe a

apren kacasa@apren k.cat
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APRENTIK A CASA
PROGRAMACIÓ

8

PROGRAMACIÓ:

JOC DE TAULA

EL JOC DEL GAT, EL RATOLÍ I EL FORMATGE!
Objectiu: el ratolí ha d’arribar al formatge abans que el gat no se’l mengi!
Com es juga? Podeu formar grups de dues persones. Hi haurà el grup del gat
i el del ratolí. Comença movent-se pel taulell de joc segons la norma que decidiu: el més petit de la família, el que tingui un número senar en els seus anys
(9, 23, 5...). Cada jugador pot fer un moviment per tirada, però cal que sigui
estratègic, ja que hi ha les línies de colors que marquen les direccions que es
pot anar!
Pensament computacional: estructura de passos, seqüenciació, anticipació,
variables (escollir el camí correcte)., probabilitat.

IMPRIMEIX I RETALLA UN PERSONATGE
DE CADA PER A PODER JUGAR
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IMPRIMEIX EL TAULELL DE JOC

GAT

QUINA PROBABILITAT TÉ EL
RATOLÍ D’ARRIBAR AL FOR‐
MATGE, ABANS QUE NO HI
ARRIBI EL GAT?

FORMATGE

RATOLÍ
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PROGRAMACIÓ:

JOC DE TAULA
LA CURSA DE GOSSOS
Objectiu: cada membre de la família té un gos
o més d’un! L’objectiu és aconseguir arribar primer a la meta final. Però atenció... Enmig del
joc les normes poden canviar!
Com es juga? Es juga amb un dau de 6 cares.
Comença jugant el que tregui el número més
gran. Si hi ha empat, caldrà agafar l’edat de cada jugador que ha empatat i restar-li el número

tret. Si hi segueix havent empat, es desempata a pedra, paper o tisores! Cada jugador ha d’escollir un
número de sortida i situar el seu gos sobre la casella. Tipus de partides:
 Partida groga: Cada jugador va tirant i mou el seu gos segons el número que ha sortit al dau.

Si treu dues vegades el mateix número es queda un cop sense tirar. Guanya el primer que
arriba al final.
 Partida verda: Es juga amb les mateixes normes que la partida bàsica, però s’hi afegeixen

requisits!
 Si es treu un número parell, es pot avançar una casella més del número que ha sortit

al dau. Per exemple, el dau surt 4. Es fa 4+1=5 i s’avancen 5 caselles.
 Si es treu un número imparell, cal retrocedir una casella i no es suma el valor del

dau.
 Partida blava: Es juga amb les mateixes normes que la partida bàsica, però s’hi afegeixen

encara més requisits!
 Si surt número parell del dau i el carril que està el gos també és un número parell, cal

que facis tornar al començament a la línia de sortida a un dels teus companys.
 Si surt un número imparell del dau i el carril que està el gos és un número parell, cal

que retrocedeixis dues caselles i no sumes el valor del dau.
 Si surt un número parell del dau i el carril que està el gos és un número imparell, lla-

vors caldrà avançar una casella a un dels teus contrincants.
 Si surt un número imparell del dau i el carril que està el

gos és un número imparell, llavors pots avançar dues
caselles.
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Variants imposades pels jugadors! També pots reinventar les normes del joc i jugar a la partida vermella! Aquesta pot seguir les normes d’alguna de les anteriors partides, més les que establiu vosaltres o
només seguir les vostres normes. Per exemple:


Podeu pintar zones dels carrils dels gossos i en funció del color pintat el jugador haurà de
fer una acció (mímica, cantar, endevinar un enigma...).

Pensament computacional: estructura de passos, seqüenciació, anticipació, variables (escollir el camí
correcte), condicionals, probabilitat.

US FALTEN DAUS? IMPRIMEIX AQUESTS
RETALLABLES I FES TANTS DAUS COM
VULGUIS! RECORDA QUE NOMÉS SE’N
POT TIRAR UN PER JUGADOR.

IMPRIMEIX I RETALLA EL GOS QUE
VULGUIS PER FER LA CURSA
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TROBAREU EL TAULELL PER IMPRIMIR AL FINAL D’AQUEST DOSSIER
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PROGRAMACIÓ

CICLE MITJÀ
JA HA ARRIBAT LA PRIMAVERA!

Per això podem començar a menjar pomes ben bones! Segueix

aquests passos per a crear un joc per a recollir pomes bones i evitar agafar les dolentes!
Si vols canviar el tema... Només has de canviar el ves t de les pomes per un altre i ja ho ndràs!

OBJECTIU DEL JOC:
Feu que un carretó reculli les pomes vermelles i evi les negres que van caient. A mesura que es vagin
recollint pomes, el carretó s’anirà omplint. Si s’arriba a 10, s’haurà guanyat i apareixerà a la pantalla un
missatge informant.

1. Prepareu els fons i les animacions del joc
Un carretó amb tres ves ts

Un fons d’inici i
un fons ﬁnal

2. Creeu la variable PUNTS per a tots els personatges per comptar quantes pomes vermelles es recullen.
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PROGRAMACIÓ

3. Comenceu a programar l’animació del carretó.

Heu de començar ﬁxant el
fons, el ves t i programar
que expliqui en què
consisteix el joc. Després,
enviarà el missatge 1 a la
resta de personatges per
informar que es pot
començar a jugar.
Després i per sempre, el
ratolí es mourà sempre
per la coordenada X.

4. Con nueu programant l’animació del carretó:

Quan es comenci el joc, amb la teca espai,
es ﬁxaran els punts a 0.
Després i per sempre, si s’arriba a 5 punts
es posarà el carretó amb 5 pomes.

I si s’arriba a 10 punts, es canviarà amb el
carretó amb 10 pomes i es canviarà
d’escenari per tal de felicitar perquè s’ha
arribat a 10.

Quan es canvi el fons 1 (fons ﬁnal per feli‐
citar) es col·locarà el carretó a una zona
de la pantalla.
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PROGRAMACIÓ

5. Programeu les pomes:

Poma 1

Quan rebi el missatge 1 (voldrà
dir que ja es pot començar a
jugar) es posicionarà de forma
aleatòria i apareixerà.
Per sempre, la poma anirà mo‐
vent‐se i caient per la pantalla.
Si toca una vora, s’amagarà i
tornarà a aparèixer.

Quan rebi el missatge 1 (voldrà dir que ja
es pot començar a
jugar) anirà detectant per sempre si toca el
carretó. Si el toca, voldrà dir que l’ha
recollit. Per tant, se sumarà un punt al
marcador i s’amagarà.

Quan es canvi el fons 1 (fons ﬁnal per felici‐
tar) la poma 1 s’amagarà.

Poma 2

6. Feu el mateix programa de la poma 1, per la poma 2.
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PROGRAMACIÓ

7. Programeu la poma dolenta. Aquesta ndrà un programa similar que la poma 1 i 2. La única diferència serà que quan es
toqui el carretó, restarà punts.
Poma dolenta

Ens ensenyes el teu resultat?
Envia’ns el projecte o l’enllaç d’aquest a

apren kacasa@apren k.cat
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PROGRAMACIÓ

CICLE SUPERIOR
La selva de l’Amazones és la selva tropical més extensa de tot el món. Està situada al nord d’Amèrica del Sud i té un
clima tropical equatorial, és a dir, és càlid i alhora humit amb abundants precipitacions durant tot l’any sense gaires
variacions. Per això, els arbres de la selva sempre estan per ﬂorir o amb fruit, no hi ha una època concreta com a
Catalunya.
El riu Amazones ocupa més de set milions de km2, en canvi, la selva s’estén per uns sis milions de km2. Hi ha moltes
espècies de plantes encara sense classiﬁcar, milers d’aus, amﬁbis i també milions d’insectes. A més, també hi tro‐
bem mamífers con el puma, cérvols, jaguar, etc. Rèp ls com les tortugues, caimans, serps, etc.

L’Amazones també té parcs nacionals, entre ells el Parc Nacional de l’Amazones.

ACTIVITAT APRENTIK. Situació: Els darrers anys s’ha notat un canvi climà c i un
augment de la desforestació que posa en perill la vida de la fauna i la ﬂora de la
selva amazònica. Per aquest mo u, els habitants indígenes s’estan començant a
mobilitzar per recuperar les joies que des de fa segles els seus avantpassats van
guardar.
Ajuda al cap de la tribu Ayumpum a recollir les deixalles de la selva per aconse‐
guir agafar la ﬂauta Tikuna!

Entra al següent projecte d’Apren

k i acaba’l de completar! Si t’animes, pots complicar‐lo encara més!

Ens ensenyes el teu resultat? Envia’ns el projecte o l’enllaç d’aquest a apren

kacasa@apren k.cat
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CICLE SUPERIOR


Beetle Blocks

CREA UN CLAUER

ESO


AppInventor

COMPTADOR! Crea una aplicació per comptar punts, gols... Pot ser una App extra d’un joc que
feu a casa!
PAS 1: Dissenya la pantalla, com prefereixis! Cal que hi hagi:


Un botó per sumar, un botó per restar i un camp de text per veure el resultat

PAS 2: Programa amb aquests passos d’ajuda!


Inicia la variable comptador a 0.



Quan el botó SUMA es cliqui:


Cal posar el comptador a ‘Comptador +1’



Cal escriure el resultat com a text del ‘Comptador’
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PROGRAMACIÓ

ESO


AppInventor




Cal escriure el resultat com a text del ‘Comptador’

Quan el botó RESTA es cliqui:


Cal posar el comptador a ‘Comptador - 1’



Cal escriure el resultat com a text del ‘Comptador’
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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 per anar a la Lluna. https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-nasa-envia-unrobot-a-la-lluna-per-buscra/video/5949427/



2020. Voleu posar nom al pròxim robot de Mart? https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/voleu
-posar-nom-al-proxim-robot-de-mart/video/6017109/



2020. GR-EX (Global Robot Expo) una fira itnernacional sobre innovació robòtica i noves tecnologies que se celebra a Madrid. h ps://www.globalrobotexpo.com/es/



Pel·lícula - Robots En un món poblat totalment de robots, el jove Rodney abandona la seva petita
ciutat per provar sort com inventor a l'urbs de RobotVille. Però moltes sorpreses l'esperen.
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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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BEETLE BLOCKS

Seguiu els següents passos per entendre com s’estructura el programa
i poder crear els primers dissenys:

Zona on visualitzar el nostre dibuix

Zona dels blocs per programar

Zona dels nostre programa

Informació general del dibuix

* Perspec va: Representació geomètrica dels objectes amb volum sobre una super cie plana.
* Extrusió: Donar volum a una dibuix geomètric pla.
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BEETLE BLOCKS

CONCEPTES
‐> Interpretació dels eixos de coordenades:
Per veure ràpidament la distribució correcta dels eixos de coordenades seguirem la regla de la mà dreta. Farem
la següent forma amb els dits polze, índex i cor. Amb aquesta distribució sabrem sempre quin és la direcció po‐
si va de cada
eix.

‐> Interpretació de la rotació entre eixos:
Per poder moure’ns per tot l’espai haurem de rotar els eixos d’unes maneres especiﬁques. Aquest pus de rota‐
ció s’anomena “Rotació d’Euler” i és u litzada per controlar el moviment en tots els braços robò cs.
Per deﬁnit els graus que volem fer girar seguirem també una regla amb la mà dreta. Per fer‐ho apuntarem amb
el dit polze en la direcció posi va de l’eix amb la resta de la mà oberta i amb un moviment tancant els dits de la
mà simularem el gir. Si és el que volem signiﬁca que en aquesta direcció l’angle és posi u.

Intenteu entendre en aquesta seqüencia de moviments a quin eix es genera el moviment i si és un
moviment posi u o nega u.
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BEETLE BLOCKS



CREA UN CALUER!

A partit d’aquesta activitat ja pots començar a crear experimentar per a crear objectes i formes! Ens ensenyaràs els resultats?
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APP INVENTOR

1.Llista de tots els components que podem implementar a la nostra aplicació. 2.Pantalla de visualització de la nos‐
tra aplicació. 3.Llistat de tots els components u litzats. 4. Propietats editables de cada un dels components. 5. Per
pujar con nuar mul mèdia (àudios, imatges, vídeos…) 6.Per canviar de la inter cie a la ﬁnestra de programació.

7

8

7. Blocs d’ús general i especíﬁcs per cada component. 8. Finestra de programació.
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APP INVENTOR

COM COMENÇAR A CREAR UNA APP AMB APP INVENTOR?
1.

Treballarem amb dos aplicacions diferents:
A. Des de la pàgina web: h p://appinventor.mit.edu/explore/ que és on crea
rem l’aplicació.
B. Des del programa descarregat al disposi u Android: MIT AI2 Companion que ens
servirà per visualitzar i controlar l’aplicació.

2.

Entrar a h p://appinventor.mit.edu/explore/ i clicar a Creat apps! Després cal introduir un compte Go
ogle
per con ‐

nuar.

3.

Aquesta és la pantalla principal que apareix per poder començar a crear el nostre projecte. Elements
que cal tenir en compte:
1. Canviar l’idioma al Espanyol.
2. Començar un projecte nou.

3. El nom del projecte no pot portar espais!
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APP INVENTOR

4.

Com executar l’aplicació?
Anar a la barra d’eines superior, al desplegable de “Conectar” i seguir entrar als següents apartats:
Conectar ‐> AI Companion ‐> Obrir l’aplicació al mòbil ‐> Escanejar QR o introduir el codi

BLOCS DE

Hi ha blocs generals organitzats
per colors.

PRO‐
D’APP INVENTOR

GRAMACIÓ

Quan es crea un botó a l’aplica‐
ció, per defecte, apareixen diver‐
ses instruccions per a aquest bo‐
tó en concret.
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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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