
 

   

APRENTIK A CASA 
 

Seguim aprenent i compartint des de la distància  

ESPECIAL 
ST.JORDI 
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Ja estem a la sisena setmana! Això passa ràpid, no ens n’adonem!  

 

Per St.Jordi arriba el quart CHALLENGE! Aquesta vegada només és per 

fer amb material reciclat, si voleu fer un muntatge amb motor i sensors... en 

teniu diversos al dossier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents propostes per muntar alguns dels personatges de la llegenda. També podreu pin-

tar amb l’Scratch o crear el joc de la CACERA DE DRAC!  

—> 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/  

ESPECIAL DIADA DE SANT JORDI! 

La setmana de Sant Jordi sempre és especial, no creieu? Segur que des de l’escola us han 

fet arribar un munt d’activitats!! Mireu des d’AprentikACasa què us proposem! 

GLOSSARI 
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CHALLENGE: UN DRAC BUFADOR! 

QUANTS SEGONS POTS 

MANTENIR LA PILOTA A 

L’AIRE? 

POSA A PROVA A LA 
FAMÍLIA... Qui serà el que acon-

seguirà està més temps amb la pilota a 
l’aire? 

EL DRAC, EL CAVALLER, 
EL REI... O LA ROSA! 

Decora-ho amb el personatge que t’agradi 
més de la llegenda! 

ENS ENVIES UN VÍDEO AMB LA PILOTA A 
L’AIRE? 

aprentikacasa@aprentik.cat  
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AMB MATERIAL 
RECICLAT 

VÍDEO... Ja sabeu que Internet és un gran recurs d’idees! Mireu aquest vídeo si vo-

leu seguir el pas a pas online!   

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

SEMPRE EN HORITZONTAL! 

https://pin.it/FpTDd3X  

Necessiteu: 

Una canyeta de beure 
Paper o cartolina. Pot ser de color! 
Tisores 
Un llapis o bolígraf 
Una bola de paper d’alumini o de pin pong 
Cinta adhesiva o celo 
Un bol per fer una circumferència.  

1) Fes un cercle amb un bol, la mida que vulguis! 

2) Talla el cercle fet i marca una línia que vagi 
d’un extrem al CENTRE del cercle. Talla’l. 

CHALLENGE: UN DRAC BUFADOR! 
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CHALLENGE: UN DRAC BUFADOR! 

3) Crea una forma d'embut amb el cercle i tanca’l 
amb cinta adhesiva o celo 

4) Fes un forat a l’extrem. Vigila que no sigui gai-
re gran! Hi ha de passar la canya de beure.  

5) Tapa el forat entre el paper i la canya de 
beure, per evitar que l’aire s’escapi!  

Sobretot comprova que no hi hagi cap fo-
rat. 

6) Busca una pilota que no pesi gaire, les de pin 
pong o porexpan poden anar molt bé.  

Si no, fes la amb paper d’alumini.   



 

 7 

7) Agafa el BUFADOR i col·loca’l a la boca. 
Quant d’aire has de treure per aconseguir fer 

aguantar la bola a l’aire? 

8) Busca un rellotge o temporitzador i compta el 
temps que està així!  

CHALLENGE: UN DRAC BUFADOR! 

EXPERIMENTEU... Has de bufar poc o molt? Quin tipus de pilota és la millor 

per fer-la aguantar a l’aire?  
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APRENTIK A CASA 
 

ESPECIAL SANT JORDI 
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ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL 

 ACTIVITATS PER LA DIADA. Des de casa podem continuar re-
galant algun element relacionat amb Sant Jordi. A qui donaràs 
un punt de llibre? A qui vols regalar una rosa? 

CICLE MITJÀ 

PUNTS DE LLIBRE 

DRAC 

h ps://www.youtube.com/watch?

v=nod_yBsZ42Q  

ROSA 

h ps://www.youtube.com/watch?

v=nTo2CRVRZKk  

SÚPERDIVERTITS 

h ps://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/

punts‐de‐llibre‐superdiver ts/

ROSES FÀCILS 

FENT UN ESPIRAL AMB PAPER, 
CARTOLINA... 

h ps://www.youtube.com/watch?

v=j1sWN1693XE&feature=youtu.be   

AMB PINCES I CLIPS 

h ps://www.youtube.com/watch?v=XpeitM5MKvs   
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ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL CICLE MITJÀ 

JOC QUÈ EN SAPS DE SANT JORDI? 
Al final us podeu descarregar un punt de llibre 

https://queensapsdesantjordi.cat/  

CONSTRUEIX ALGUN PERSONATGE 
DE LA LLEGENDA! 

SENSE MOTOR!!! 
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ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL CICLE MITJÀ 

CONSTRUEIX ALGUN PERSONATGE 
DE LA LLEGENDA! 

AMB MOTOR!!! 

1 2 

3 

4 

EL DRAC 
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ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL CICLE MITJÀ 

5 6 

7 

8 Fes-ne una altra d’igual per 
posar-lo a l’altra banda 

9 

10 
Fes un cap amb el sensor de 
distància  

Col·loca una goma entre la 
politja del motor i la politja 
de l’ala.  

JA EL POTS PROGRAMAR! 
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1 

2 

3 

Construeix el cavall, posa-hi el 
cavaller o la princesa i ja ho 
pots PROGRAMAR 

ST. JORDI 

LA PORTA DEL CASTELL 

1 

Engranatge 24 dents 

1 eix de 3 

Cargol sense fi 

1 eix de 6 

ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL CICLE MITJÀ 
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2 

4 

3 

Col·loca cada estructura igual 
que la imatge i afegeix les al-
tres peces 

1 eix de 8 

1 connector 

1 maó verd 

1 eix de 6 

1 connector 

1 maó verd 

Col·loca el fil 

5 

6 

7 
Construeix una porta, pot ser 
com aquesta 

ESPECIAL SANT JORDI 

C.INICIAL CICLE MITJÀ 
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Col·loca el fil enmig 
de la porta 

Posa-hi una peça per 
evitar que el fil surti 

10 11 Enganxa una estructura a la 
zona del motor Crea una base per aguantar 

l’altre estructura de la porta 

Enganxa-la i ja pots PROGRAMAR la 
porta! 

12 

ESPECIAL SANT JORDI 

9 8 
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PROGRAMACIÓ 

CICLE SUPERIOR 

 

 

 

 

 

Dibuixem amb la CPU! 

Podries fer una rosa a la pantalla de 
la CPU del teu Ev3? 

Necessites la CPU, els dos motors i els cables per connectar.  

Pots afegir uns engranatges als motors grans per poder girar a 
banda i banda.  

Pots fer un disseny similar al de la imatge 

ESO 

AQUESTS BLOCS SÓN ELS QUE HAURÀS DE FER SERVIR PER RESOLDRE EL DIAGRAMA DE 
FLUX  
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CICLE INICIAL 

—> QUIVER VISION 

 

http://www.quivervision.com/ 

App molt original i distreta perquè els més petits, o no 
tant petits, juguin amb animals i objectes de Realitat 
Augmentada!  

 

IMPRIMEIX DIFERENTS MODELS, descarrega’t l’App 
al mòbil o a la tablet i a jugar! 

MIREU AQUEST TRAILER PER SABER COM 
FUNCIONA!  

https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY  

Hi ha diferents versions de l’App. La bàsica és la Quiver 

3D coloring, la de color blau.  

Dins de cada versió, trobareu models per imprimir. Al-

guns són GRATUÏTS i d’altres de PAGAMENT!  

PROGRAMACIÓ: REALITAT AUGMENTADA 

JUGA A FUTBOL 
AMB EN DINO! 



 

 18 

PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE INICIAL 

 

 

 

 

 

Pinta els personatges de la 
Llegenda de Sant Jordi 

 

Canvia la mida del llapis amb el 

número 1 i el número 2 

ENTRA AL PROJECTE I... A PINTAR! https://scratch.mit.edu/
projects/387050277 

Tria el dibuix que vols pintar 

Esborra-ho tot 

Amb quin color vols pintar? 

INSTRUCCIONS 

CICLE MITJÀ 
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE MITJÀ 

 

 

 

 

 

Juguem amb La Llegenda 

Quina part de la llegenda t’agrada 
més?  

Fes-ne un petit moviment divertit. 

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

Vols jugar amb els personatges de la Llegenda de Sant Jordi? Et donem idees de què 

pots programar i decideix com crees la teva història!  

També pots crear el projecte de zero!!  

h ps://scratch.mit.edu/projects/387033694  

MIRA AQUEST EXEMPLE QUE S’HA 
FET AMB SCRATCH! 

https://drive.google.com/file/
d/1nmS-
nO6ROp-
BqLjQv1Bw_EfiKt4LvcAoP/view?
usp=sharing 

Et deixem aquest model de programa per què puguis 
escollir els personatges que vulguis.  

També pots crear un programa de 
zero i posar els elements i perso-

natges que vulguis!  
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

QUÈ PODEM FER AMB ELS PERSONATGES? 

CICLE MITJÀ 

Podem fer que vagi canviant 
de vestit.  

Si poseu un ‘espera’ amb un 
número més gran, el canvi 
de vestit serà més a poc a 
poc.  

Podem fer la mida vagi 
canviant de petit a gran. 

I si fem que vagi canviant el seu 
color?  

Fem que un personatge 
desaparegui fins que no el 
veiem?  

I si el fem saltar sense 
parar? 

Prova de canviar el nº‘30’ 
i ‘-30’ per un altre nº, què 
passa? 

I si volem que el drac atrapi al 
cavaller?  

Podeu canviar a qui voleu perse-
guir, només heu de posar el nom 
del personatge que vulgueu del 
programa 
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

A PARTIR DELS PERSONATGES QUE HAS ESCOLLIT, CREA 
UNA HISTÒRIA!  

Pots triar-ne una de les que et proposem o inventar-te la teva! 

CICLE MITJÀ 

Aquesta Llegenda explica la histò-

ria de la princesa Natàlia. Una jove 

amb molta empenta i ganes de po-

der formar part de l’equip de segu-

retat del palau del rei, el seu pare.  

Però les tradicions familiars no li 

Què passa si capgirem els papers dels 

personatges de la llegenda?  

- El rei és el malvat de la història, vol 

aconseguir fer presoner a St.Jordi per 

aconseguir tota la saviesa i valentia que 

té.   

- El drac és la mascota de St.Jordi. Un 

drac màgic.  

- La princesa és una jove aspirant a 

bruixeria i que pot trobar la poció perfec-

te per adormir el rei per sempre. 
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE MITJÀ 

 

 

 

 

 

Aconsegueix caçar tants dracs com 
puguis!  

Segueix els passos per aconseguir 
atrapar tants dracs com sigui possible!  

També pots canviar i escollir el perso-
natge que vulguis.  

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

L’objectiu del joc és aconseguir eliminar el màxim de dracs possibles. Tens 60 segons 

per aconseguir-ho. Segueix els passos per a poder programar el joc.  

URILITZA AQUESTA PLANTILLA I 
POSA ELS PERSONATGES QUE 

VULGUIS 

CICLE SUPERIOR 

https://scratch.mit.edu/
projects/387320447 

1) Configura els diferents escenaris, n’hi ha 4 en total.  

A. Escriu el Títol i les instruccions del joc 

B. Posa el fons que vols jugar 

C. Crea una pantalla per quan el temps s’hagi acabat 

D. Crea una pantalla per si un drac et toca, quedes eliminat.  

A 

B C D 
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

2) Programa l’escenari. Crea dues VARIABLES, una per saber quants DRACS has agafat i una altra per 

saber el TEMPS.  

 Quan es premi la bandera verda, cal co-

mençar al fons del títol i les instruccions. 

 Les dues variables s’han d’amagar. 

 

 

 Quan es premi el nº1 cal canviar al fons de joc i mostrar les dues variables. Després s’envia-

rà el missatge 1 per a tots els personatges.  

 

 

 

 

 

 

 Programa que el temps comenci a 60 segons i que vagi restant un número per cada segon 

que passa. Si el temps arriba a 0 segons, cal canviar la pantalla de Fi temps i enviar el mis-

satge ‘Temps’.  
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

3) Programa el personatge que ha disparar als dracs.   

 Crea dues variables més: Angle de tir, que servirà per moure l'element a disparar a 

la direcció que vulguis apuntar. Dracs, que servirà per saber quanta Dracs has eliminat.  

 Programa que al prémer la bandera 

verda, no es vegi aquest personatge 

i les dues variables comencin a 0.  

4) Fes que l’element de disparar es mogui a la direcció que vols!  

 Quan es premi la fletxa esquerra cal augmentar 3 a Angle de Tir 

 Quan es premi la fletxa dreta cal augmentar –3 a Angle de Tir 

 Quan es premi la tecla espai crearem una còpia d’aquest personatge 

5) Has de controlar la direcció de l’angle de tir i programar que s’amagui quan el fons canviï.  

 Quan es rebi el missatge 1, posa unes coordenades de lloc i fes que aparegui. On vols que 

estigui el personatge?  

 Després, PER SEMPRE apuntarà en direcció a l’angle de tir (la variable que has fet) 

 Quan rebi el missatge TEMPS, cal que s’amagui. 
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PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE SUPERIOR 

6) Per últim, aconsegueix que surti una fletxa cada vegada que premis la tecla espai!  

 Quan una còpia ‘meva’ comenci cal que: 

 PER SEMPRE 

 SI ‘tocant vora’ llavors... 

 Esborra aquesta còpia 

 SI NO,  

 SI ‘tocant drac’ llavors... 

 Espera 0.1 segons 

 Esborra aquesta còpia 

 SI NO, 

 Mou-te 4 passos 

CICLE MITJÀ 

7) Programa el drac.   

 Amb la bandera verda està amagat 

 Quan rebi el missatge 1, ha de sortir i per SEMPRE anirà 

canviant el vestit cada 0.5 segons.  

 Quan rebi el missatge 1,  

 PER SEMPRE 

 SI ‘tocant vora’ llavors... 

 Espera 0.1 segons 

 Crea una còpia de jo mateix 



 

 26 

PROGRAMACIÓ: SCRATCH + SANT JORDI! 

CICLE SUPERIOR CICLE MITJÀ 

8) Acaba de programar el drac!   

Fes que es vagi movent d’una banda a 
l’altra fins que el toqui una fletxa.  

També ha d’anar duplicant-se. 

Si una fletxa el toca, ha de sumar 1 a la 
variable Dracs 

Controla la velocitat de cada drac, que es moguin més 
ràpid o a poc a poc.  

Quan una fletxa els toqui, han de desaparèixer.  

9) Quan rebi el missatge Temps, s’ha d’amagar!   

COMPLICA EL JOC!  
Com pots fer que si el drac toca a una fletxa el joc 

s’acabi??  
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APRENTIK A CASA 
 

PAS A PAS, AJUDES I ACTIVITATS 
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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 

SCRATCH 

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 contrase-

nya que ningú sàpiga, però que 

vosaltres pugueu recordar fàcil-

ment. Cliqueu a següent i continu-

eu omplint les dades que dema-

nen.  

Si no teniu una adreça electrònica 

demaneu els pares que us en dei-

xin 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 bo-

tó 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 sa-

ber.  

A l’espai de ‘Les meves coses’, 

podreu veure els projectes com-

partits, els que només veieu vos-

altres i l’espai dels Estudis que 

també podeu crear, és com el 

d’Aprentik a casa!  

També podeu deixar de compar-

tir 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!!! 


