
 

   

APRENTIK A CASA 

 

Seguim aprenent i compartint des de la distància  
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GLOSSARI 
 

Seguim una setmana més sumant aprenentatge! Ja són 8 setmanes #aprentikcracks, moltíssimes grà-

cies a totes i tots els que ens esteu fent arribar les vostres idees!  

 

 

 

 

 

 

 

A molts de vosaltres sabem que us encanta crear LABERINTS, oi? El CHALLENGE que us proposem 

per aquesta setmana va sobre laberints! El proposem 

només amb material reciclat, si algú s’aventura a crear 

algun muntatge que pugui representar un laberint... Es-

tarem encantadíssims de veure l’enginy que hi heu po-

sat! 

 

 

 

Aquesta setmana, portem una NOVETAT! Coneixeu el joc de taula 

DOBBLE?  

Ara el tenim d’Aprentik!!  Trobareu més informació dins el dossier 

 

—> MIREU ELS CHALLENGE QUE FEU!  

 

—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH!  

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

scratch.mit.edu/studios/26122219/  

CICLE SUPERIOR CICLE MITJÀ CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 
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CHALLENGE: LABERINTS 

Tots sabeu què és un laberint oi? És un camí enrevessat 

que costa molt trobar la sor�da.  

Sabeu però, que existeixen dos �pus de laberints?  

El nom de LABERINT ve del terme grec ‘labyrinthos’. El primer 

3pus de laberint  del que es té no6cia en la història , va ser 

construït per Amenembrat III, faraó de la XII dinas3a i que va 

governar entre 1860a.c i 1814a.c,. 

La façana estava adornada amb pedres blanques com el mar-

mol.  

1_ Els unicursals tenen un recorregut únic i per tant perdre-s'hi 

és impossible. La sor3da pot ser la mateixa que l'entrada o una 
de diferent. La forma externa del conjunt és quadrada o circu-
lar, dividida en sectors.  

2_ Els mul3cursals es poden triar alterna3ves de recorregut i la 

sor3da no apareix com a meta clara. Aquests van sorgir als jar-
dins com a distracció per als nobles, que havien de trobar la 
sor3da i aprofitar els racons per trobades amoroses. 

Laberint Villapresente, a Cantabria, 
és el més gran  

Laberint d’Horta, a Barcelona  
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CHALLENGE: LABERINTS 

Longleat Hedge Maze.  Cherry Crest 

 Laberint de gira-sols del 
Museu de Van Gogh.  

 Laberint Dole Planta�on  

York Maze 

 Laberint francès de Reig-
nac sur Indre 
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AMB MATERIAL 
RECICLAT 

CHALLENGE LABERINTS 

QUIN MODEL DE LABERINT 

VOLS FER? 

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

SEMPRE EN HORITZOTAL! 
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APRENTIK A CASA 

 

JOC D’APRENTIK 
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NOU JOC D’APRENTIK 

APRENTIK 

DOBBLE 

La Mireia, formadora d’Apren3k, ha aprofitat el 

confinament a casa per a REINVENTAR el joc de 

taula DOBBLE i fer-lo d’Apren3k!  

VOLEU JUGAR-HI?  

ENTREU AL SEGÜENT ENLLAÇ! 

hHps://drive.google.com/file/d/1xjXO8rZvszmPRv9qfM8AvAtYVjdUlEEA/view?usp=sharing 
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APRENTIK A CASA 

 

PROGRAMACIÓ 
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PROGRAMACIÓ 

C.INICIAL 

És una app feta amb l’ajuda d’infants, pares i educadors. És molt simple la seva mecànica i ideal pels 

més xics que encara no saben llegir o comptar. Cal anar resolent trencaclosques que van avançant de 

nivell.  

Joc per a Android o IOS. Gratuït. Edat: de 5 a 11 anys 

 BIT BY BIT 

Els nens són els responsables d’ajudar als animals que viuen a la ciutat de Foosville a resoldre reptes i 

trencaclosques. Comences creant seqüències molt bàsiques i mica en mica es va complicant.  

Joc per a Android o IOS. Gratuït durant 7 dies. Edat: de 6 a 8 anys. 

 The Foos 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ, Nivell bàsic 

Per aquells més xics que teniu ganes de jugar a laberints online, podeu entrar a fer aquests que us 

proposem!  

 COM PROGRAMAR 
UN LABERINT AMB 

5 PASSOS? 

C.INICIAL, Nivell avançat! 

1_ Creeu l’escenari. Heu de fer les parets del laberint d’un color ben diferent al color del fons. Teniu al-

gun exemple aquí de possibles laberints que podeu fer:  

PENSEU A CREAR MÉS D’UN 

CAMÍ... PERÒ QUE NOMÉS 

UN TINGUI SORTIDA!  

HEU DE PENSAR A FER 

UN CAMÍ PROU ALT 

PER QUÈ HI PUGUI 

PASSAR L’ANIMACIÓ 

Per triar el color de les parets 

Per fer línies 

Per triar la mida de la línia 

hHps://scratch.mit.edu/projects/391736933 

Si voleu aprendre’n a fer un, sense gaire complicacions... Seguiu aquests passos:  

hHps://scratch.mit.edu/projects/391739202 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ, Nivell bàsic C.INICIAL, Nivell avançat! 

2_ Feu una pantalla de guanyador/a i una d’eliminat/da!  

Penseu a canviar el nom de cada escenari 

per a programar millor 

3_ Escolliu el personatge que ha de sortir del laberint i comenceu la seva programació. 

 

Al prémer la bandera verda, apareix a la pantalla i 
el fons es canvia al del laberint.  

El personatge es col·loca al lloc de començament i 
diu un missatge inicial per començar el joc. 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ, Nivell bàsic C.INICIAL, Nivell avançat! 

4_ Programeu el seu moviment. 

 Cada vegada que es premi una fletxa el personatge es 
mourà cap aquella direcció. 

5_ Com ho sabrà el personatge si toca una paret i si ha arribat al final del joc? 

 

El laberint que hem fet d’exemple, té les parets de 
color verd. Cada vegada que les toqui, es canviarà 
al fons ELIMINAT i s’haurà de tornar a començar.  

Cliqueu aquesta opció si no 

voleu que el personatge 

quedi capgirat al revés! 

Hem posat un rectangle de color blau per sa-
ber que és el final del laberint. Quan toqui 
aquest color, el fons canviarà a GUANYAT.  

Cliqueu sobre el color i us aparei-

xerà aquesta finestra de colors. 

Heu de seleccionar a la icona de 

sota 

Després apareix aquest símbol 

rodó que si el moveu podeu se-

leccionar el color exacte de les 

parets.  
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ, Nivell bàsic C.INICIAL, Nivell avançat! 

6_ Dibuixeu més laberint, amb el mateix color de paret que el primer. Us deixem algunes idees: 

 

VOLEU CREAR MÉS NIVELLS DE LABERINT? 

LABERINT 2 LABERINT 3 LABERINT 4 

Fixeu-vos que hem jugat amb formes per fer les parets. També, hem anat canviant el lloc de comença-
ment i d’arribada, així sempre és diferent.  

7_ Com programar les altres pantalles? 

 

En aquesta programació, només 

hi has de fer un canvi de blocs.  

Canvia’l tal com està la imatge de 

l’esquerra. 

Fixa’t que posa el nº de laberint 
que toca i canvia el noi al lloc 
que toca de la pantalla 

Només has de tornar a programar  

què passa quan toca cada color 

quan l’escenari canviï al fons que 

toca.  
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C. MITJÀ, Nivell avançat 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ 

PACMMAN  

 Coneixeu el famós joc 
‘Comecocos?’ Som-hi, fem-ne un! 

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

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

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

C.SUPERIOR 

Objec�u: Programar el videojoc del Pac-Man o comecocos. En Pac-Man haurà d’evitar que els enemics l’atrapin i 

haurà d’aconseguir el màxim de punts per tal de canviar de nivell/pantalla. 

QUÈ ÉS PAC-MAN? 

Pac-Man és un joc recrea3u que el va disse-

nyar un treballador de l’empresa Namaco als 

anys 80. Quan va sor3r al Mercat va ser tot 

un èxit i va ser molt important a la indústria 

dels videojocs. A par3r d’aquest joc, en van 

sor3r molt d’altres similars. 

D’ON PROVÉ EL NOM DEL JOC? 

El nom del joc prové de l’onomatopeia japonesa paku  (パ

ク). Aquest és el so que es produeix quan s’obra i es tan-

ca una porta. Al Japó, al inici tothom li deia Puck-Man, 

però ho van  

EL PERSONATGE PAC-MAN 

Pac-Man és un cercle groc amb una boca 

que es desplaça per diversos laberints i es 

menja punts i premis.  

El joc original té 255 pantalles jugables. 

 

ELS MONSTRES DE PAC-MAN 

Mentrestant el cercle groc es va menjant els punts i els premis hi 

ha diversos monstres: en Blinky, en Pinky, l’Inky i el Clyde. Ells re-

corren tot el laberint per intentar menjar en Pac-Man.  

 

CURIOSITATS DEL VIDEOJOC PACMAN 

hHps://scratch.mit.edu/projects/391743965 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

ESDEVENIMENT HISTÒRIC 

Al 1999 Billy Mitchell va jugar per primera vegada a una par3da perfecta a aquest videojoc. Ell va ser capaç de  

completar tots els 255 nivells sense ser capturat ni una sola vegada. La puntuació màxima és de 3.333.560 punts. 

1_ Creeu els escenaris. Poseu un nom en cadascun.  

 Títol o benvinguda: Cal fer un escenari explicant en què consisteix el joc, les instruccions per jugar-hi...  

 Pantalles de nivells o joc: Cal dibuixar l’escenari del joc. Pot ser el mateix, però el que canviarà serà la posi-

ció d’alguns premis a la pantalla. En aquests casos és important escriure el nom de cada nivell. 

 Pantalles per informar que s’ha guanyat o perdut: Quan s’hagi perdut o guanyat, caldrà fer aparèixer 

aquestes pantalles.  
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

2_ Busqueu les animacions pel videojoc. Recordeu a posar nom a cadascuna. Què necessiteu?  

Personatge principal: En Pacman  
amb dos vestits.  

Personatges enemics: Blinky (vermell) farà perdre 4 vides,  
Pinky (rosa) farà perdre 2 vides, Inky (blau), Clyde (taronja) 

farà perdre 1 vida..  

Animació per aconseguir punts: Boles  
grogues. En necessitareu 20. primer  
creeu-ne una, la programeu. I quan tingueu el progra-
ma fet les podreu duplicar. 

Quan es comenci el joc, caldrà fixar els fons 
i s’enviarà un missatge Comença joc per tal  

d’avisar a la resta d’animacions.  

3_ Creeu dues variables. Una pels punts i l’altra per les vides 

4_ Comenceu a programar l’escenari 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Quan es comenci el joc, caldrà fixar alguns  
paràmetres: 

 Amagar la variable punts. 

 Amagar l’animació. Haurà d’aparèixer 
quan es comenci el joc. 

 Apuntar en direcció 0 

 Anar a una posició concreta 

5_ Programeu en Pacman 

RECORDEU! Aquest missatge es rebrà quan s’hagin  

canviat els escenaris corresponents  i tot es3gui 

apunt per començar el joc. 

L’animació es mostrarà a la pantalla i es  

programarà que es pugui moure amb les fletxes del 

teclat. La idea és que l’animació es mogui sola 

(amb el programa de més avall) i que només  

s’hagi de clicar la fletxa per indicar la direcció en 

cada moment.  
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Per sempre, l’animació s’anirà movent 10 passos 

per la pantalla . Si en algun moment toca el color 

blau (color línies laberint) anirà enrere per evitar 

trepitjar una línia. 

Mentrestant es vagi movent l’animació, 

aquesta anirà canviant de ves3t (boca ober-

ta i boca tancada). 

Al inici caldrà fixar la variable vides a 20. I també fixar la mida del 

personatge. L’objec3u és que  quan en Pacman sigui tocat per Inky, 

en Pacman disminuirà la seva mida. 

Quan la midi sigui 15 (perquè haurà estat tocat molts cops i haurà 

anat disminuint) s’haurà perdut. 

Quan s’arribi a 0 vides, també s’haurà perdut. Segons l’enemic que 

es toqui es restarà més o menys vides.  

      -1 VIDA            - 4  VIDES         DISMINUIR MIDA          - 2 VIDES 

 

0.01 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Programació de punts pel NIVELL 1 

Al inici caldrà mostrar i fixar la variable punts a 0. Després i, per 

sempre caldrà programar el següent: 

 Si s’arriba a 100 punts, es canviarà el fons Has guanyat.  

S’esperarà uns segons i es canviarà al fons del nivell 2 per  

començar amb el segon nivell.  

 Cal programar que si en Pacman toca a la Ball o cercle groc 

(animació per aconseguir punts) caldrà augmentar la  

puntuació a 10 i enviar un missatge a la pilota per informar-la 

que ha estat tocada i es pot amagar.  

 MOLT IMPORTANT! A con3nuació hi ha el programa per 

 Ball, Ball2, Ball3, Ball4, però falta programar amb els  

 mateixos blocs la resta de cercles grocs. 

Cada vegada que es canviï l’escenari Game Over2, 

que voldrà dir que s’ha perdut, en Pacman  

s’amagarà per tal de poder llegir bé aquest fons. 

Quan Inky hagi tocat a en Pacman, l’Inky (blau) li envia un missatge  

disminuir i després en Pacman redueix la mida en –5. 

 



 

 21 

PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Programació de punts pel NIVELL 2 

Al inici caldrà augmentar les vides a 25, com a recompensa per  

haver superat el primer nivell.  

 Si s’arriba a 200 punts, es canviarà el fons Has guanyat.  

S’esperarà uns segons i s’aturarà tot, ja que no hi ha cap altre 

nivell programat en aquest moment.  

 Cal programar que si en Pacman toca a la Ball o cercle groc 

(animació per aconseguir punts) caldrà augmentar la  

puntuació a 5 punts i enviar un missatge a la pilota per  

informar-la que ha estat tocada i es pot amagar.   

 IMPORTANT! Anteriorment heu fet el mateix programa, 

 però pel nivell 1. Tots aquells blocs s’han aturat i amb el ni

 vell 2 només s’executaran aquests blocs.  

 RECORDEU! A con3nuació hi ha el programa per  Ball, 

 Ball2,  Ball3, Ball4 i Ball5, però falta programar amb els  

 mateixos blocs la resta de cercles grocs. 

 



 

 22 

PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Quan es cliqui la bandera, l’animació 

s’amagarà. El moment que es clica 

apareix el primer fons (ho heu  

programat a l’escenari) i s’ha de  

poder llegir bé. per tant, la resta  

d’animacions s’amagaran. 

Quan rebi aquest missatge es  

posicionarà i apareixerà a la pantalla. 

Quan l’escenari canvi amb el fons Game over2  

voldrà dir que s’ha perdut. Per tant, l’animació 

s’haurà d’amagar per veure bé el fons. 

Quan l’animació Pacman toca aquesta animació està programada perquè envií el mis-

satge Ball per tal d’avisar que l’ha tocat. Aquesta animació rep el missatge i  

s’amaga simulant que en Pacman se l’ha menjat. 

Quan l’escenari canviï el fons a Nivell 2 caldrà  

posicionar l’animació  i que aparegui a la pantalla. 

6_ Programeu les boles o animació per a tenir punts 

IMPORTANT!  Cal duplicar aquest programa a la resta d’animacions (pilotes grogues). Coses a tenir en  

compte: 

 Canviar la posició a la pantalla. Cada animació estarà a una posició concreta. 

 

 Canviar el nom del missatge. Quan en Pacman toca a la pilota, envia a un  

missatge. Segons la pilota, envia un missatge o un altre. 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Quan es cliqui la bandera, l’animació s’amagarà. 

Quan l’animació rebi Comença joc, apareixerà i es posicionarà 

a la pantalla. Després i per sempre,  anirà detectant si toca en 

Pacman. Si és així, li farà restar –4 vides.  

Quan aparegui el fons per informar que s’ha guanyat o  

perdut l’animació s’amagarà, per tal que hi hagi només el  

fons sense cap . 

Paral·lelament al programa anterior, l’animació s’anirà movent per la 

pantalla, però cada vegada que toqui una línia blava, les passes del 

personatge canviaran a -10 (així rebotarà) i al mateix moment la seva 

direcció canviarà entre -90, 0, 90 o 180 (així es mourà en diferents  

direccions cada vegada) 

Quan es l’escenari hi hagi el fons Nivell 2 l’animació es  

mostrarà i es posicionarà. 

7_ Programeu en Blinky, l’enemic vermell. 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Quan es cliqui la bandera, l’animació s’amagarà. 

Segons el fons que hi hagi, l’animació es mostrarà o  

s’amagarà. 

Quan l’animació rebi Comença joc, 

apareixerà i es posicionarà a la panta-

lla. Després i per sempre,  anirà detec-

tant si toca en Pacman. Si és així, li 

farà enviar un missatge al Pacman 

amb l’objec3u de fer-li disminuir la 

mida.  

Paral·lelament al programa del costat, l’animació s’anirà movent per la 

pantalla, però cada vegada que toqui una línia blava, les passes del 

personatge canviaran a -10 (així rebotarà) i al mateix moment la seva 

direcció canviarà entre -90, 0, 90 o 180 (així es mourà en diferents  

direccions cada vegada) 

8_ Programeu l’Inky, l’enemic blau. 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Quan es cliqui la bandera, l’animació s’amagarà. 

Segons el fons que hi hagi, l’animació es mostrarà o  

s’amagarà. 

Quan l’animació rebi Comença joc, 

apareixerà i es posicionarà a la  

pantalla. Després i per sempre,  anirà 

detectant si toca en Pacman. Si és així, 

restarà una vida.  

Paral·lelament al programa del costat, l’animació s’anirà movent 

per la pantalla, però cada vegada que toqui una línia blava, les 

passes del personatge canviaran a -10 (així rebotarà) i al mateix 

moment la seva direcció canviarà entre -90, 0, 90 o 180 (així es 

mourà en diferents direccions cada vegada) 

9_ Programeu en Clycle, l’enemic taronja. 
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PROGRAMACIÓ 

C.MITJÀ C.SUPERIOR 

Segons el fons que hi hagi, l’animació es mostrarà o  

s’amagarà. 

Quan es cliqui la bandera, s’amagarà el calaix de la 

variable i es fixarà a 0. I l’animació s’amagarà. 

Quan l’animació rebi Comença joc, 

apareixerà i es posicionarà a la  

pantalla. Després i per sempre,  anirà 

detectant si toca en Pacman. Si és així, 

es restaran dues vides. 

Paral·lelament al programa del costat, es farà mostrar el calaix de 

la variable vides. Després, l’animació s’anirà movent per la  

pantalla, però cada vegada que toqui una línia blava, les passes 

del personatge canviaran a -10 (així rebotarà) i al mateix moment 

la seva direcció canviarà entre -90, 0, 90 o 180 (així es mourà en 

diferents direccions cada vegada) 

10_ Programeu en Pinky l’enemic rosa. 
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APRENTIK A CASA 

 

Podeu enviar-nos les vostres creacions, 

consultes i dubtes a:  

aprentikacasa@aprentik.cat  
 

Ho estarem esperant!!! 


