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1. Introducció 

A vegades pensem que el programes d’ordinador deuen estar fets per informàtics barbuts que no dormen 

durant la nit i que, com a mínim, han de saber hackejar qualsevol sistema informàtic, però la realitat és ven 

diferent. 

Aquest guia t’ajudarà a tenir una visió diferent de la programació informàtica i t’aproparà a aquest moment 

tan desconegut com és l’interior dels ordinadors. Així, durant aquest temps no utilitzaràs l’ordinador com un 

usuària; et transformaràs en un programador on podràs fer els teus propis jocs, animacions i molt més. 

La guia formada per 5 punts diferents. Els primers 4 apartats en permeten fer una aproximació “teòrica” als 

ordinadors i la programació informàtica. Per últim, el 5è apartat ens planteja diferents reptes per realitzar 

amb Scratch. 

No oblidis que aquestes pràctiques són exemples del que es pot arribar a fer amb el programa Scratch. A 

més, al final, trobaràs una sèrie de pistes sobre per on pots aprofundir en aquest món de la programació 

informàtica. 

 

 
 

  

1A 

Font d’informació - Wikipedèdia 
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2. A tenir en compte 

La següents informació és interessant ja que et permet entendre el desenvolupament i filosofia de la present 

guia. Així mateix et permet entendre algunes dels plantejaments informàtics de l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

2A 

2B 

2C 

Programari lliure 

 

El programari lliure (en anglès free software) és el nom que 

s’utilitza pel software que respecta la llibertat del usuaris sobre 

el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut pot ser usat, 

copiat, modificat i redistribuït la modificació de manera lliure. 

Així, el terme free no fa referència al significat de “gratis” de 

l’anglès, sinó que al terme relacionat amb llibertat. 

 

El programari lliure (en anglès free software) és el nom que 

s’utilitza pel software que respecta la llibertat del usuaris sobre 

el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut pot ser usat, 

copiat, modificat i redistribuït la modificació de manera lliure. 

Així, el terme free no fa referència al significat de “gratis” de 

l’anglès, sinó que al terme relacionat amb llibertat. 

Creative commons 

 

Creative Commons (CC) és una organització no governamental 

sense ànim de lucre que desenvolupa plans per reduir les. 

barreres legals de la creativitat, per mitjà de nova legislació i les noves tecnologies 

Les llicències Creative Commons o CC estan inspirades en la llicència GPL (General Public 

License) de la Free Software Foundation, compartint bona part de la filosofia. La idea 

principal és possibilitar un model legal ajudat per les eines informàtiques, per facilitar la 

distribució i ús dels continguts. 

Existeixen una sèrie de llicències creative Commons, cada una amb diferents 

configuracions, que permeten als autors poder decidir la manera en la que la seva obra 

va a circular per Internet, lliurant llibertat per citar, reproduir, crear obres derivades i 

oferir-la públicament, sota certes restriccions. 

La present guia és una obra derivada de la “Guía básica de Arduino” 

(www.tiendaderobotica.com). 

En la última pàgina d’aquesta secció trobareu la llicència d’aquesta guia. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

El Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) és una institució i universitat 

estatunidenca dedicada a la recerca i la 

investigació.  

Es dedica sobretot a la tecnologia, ciència i enginyeria, però també a altres temes. 

La feina del MIT s’ha premiat amb força premis Nobel i és considerada una de les 

millors universitats del món.(www.mit.edu). 

http://www.mit.edu/
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2D 

Scratch 

 

Scratch és un projecte educatiu creat per 

un grup del MIT Media Lab, sota la 

direcció de Mitchel Resnick que ofereix de 

forma gratuïta una eina de programació 

pels majors de 6 anys. Existeix una versió 

en línia disponible pels usuaris que es 

registrin o una versió descarregable per 

treballar fora de línia. 

Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a 

programar a través del joc i l’experimentació i introduir així el pensament computacional. 

La seva interfície és senzilla i permet crear històries interactives, tutorials i jocs i 

compartir-ho amb altres usuaris en línia. 

Les característiques principals del programa són: 

a) Programa basat en blocs gràfics i una interfície molt senzilla i intuïtiva. 

b) Entorn col·laboratiu virtual que permet compartir els projectes a través de la 

xarxa. 

c) Programa gratuït i de software lliure. 

d) Programa introductori de la sintaxi del llenguatge de programació. 

e) És multillenguatge. 

f) Està disponible per diferents sistemes operatius. 

Avalua al que has aprés 

① Investiga, utilitzant internet, programes de software lliure per realitzar les següents tasques i 

escriu el seu nom a l’espai indicat: 

 Processador de textos: _____________________________________ 

 Edició d’imatge: ___________________________________________ 

 Presentacions:  ____________________________________________ 

 Sistema operatiu: __________________________________________ 

② Escriu dos avantatges i dos inconvenients dels programes de software lliure: 

Avantatges Inconvenients 
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2E 

2F 

Llicència de l’obra 

Sou lliure de: 

• Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format  

• Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material  

El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència. 

Amb els termes següents: 

 

Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera 

apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet 

algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no 

d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o 

patrocina l'ús que en feu.  

 

NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats 

comercials. 

 

Compartir Igual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del 

material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa 

llicència que l'obra original.  

 

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que 

restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.  

Avisos:  

No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu 

ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.  

No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. 

Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la 

forma d'utilitzar el material. 

 

Reconeixement 

Aquesta és una obra derivada de “Guía Básica de Arduino” de tiendaderobotica.com 
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3. Programació 

 

 

 

 

 

 

3A 

3B 

3C 

Concepte de programació 

 

Programació d'ordinadors  és el procés d'escriure, 

provar, depurar/solucionar problemes, i mantenir el codi 

font de programes. Aquest codi font està escrit en 

un llenguatge de programació. El codi pot ser una modificació 

d'una font existent o una cosa completament nova. L'objectiu 

de la programació és crear un programa que mostra un 

determinat comportament desitjat (personalització). El 

procés d'escriure el codi font sovint requereix experiència en 

molts temes diferents, incloent coneixement de l'àmbit 

d'aplicació, dels algorismes especialitzats i lògica formal 

 Programació d'ordinadors  és el procés d'escriure, 

provar, depurar/solucionar problemes, i mantenir el codi 

font de programes. Aquest codi font està escrit en 

un llenguatge de programació. El codi pot ser una modificació 

d'una font existent o una cosa completament nova. L'objectiu 

de la programació és crear un programa que mostra un 

determinat comportament desitjat (personalització). El 

procés d'escriure el codi font sovint requereix experiència en 

molts temes diferents, incloent coneixement de l'àmbit 

d'aplicació, dels algorismes especialitzats i lògica formal 

Llenguatge de programació 

Un llenguatge de programació és un llenguatge 

informàtic utilitzat per controlar el comportament 

d'una màquina, normalment un ordinador. Cada 

llenguatge té una sèrie de regles sintàctiques i 

semàntiques estrictes que cal seguir per escriure 

un programa informàtic, i que en descriuen 

l'estructura i el significat respectivament. Aquestes 

regles permeten especificar tant la classe de dades 

amb què treballarà el programa com les accions que 

realitzarà. Mentre que alguns llenguatges es 

defineixen per una especificació formal (un 

document), altres són definits oficiosament per una 

implementació concreta (un compilador). 

 

Classificació dels llenguatges 

 De baix nivell 

 Llenguatge de Màquina, en realitat l'únic que comprèn l'ordinador ja que s’utilitza 

el codi binari, la resta de llenguatges actuen traduint el codi. 

 Llenguatge d'assemblador, conté la mateixa estructura i variables que el 

llenguatge màquina però utilitza noms i variables en lloc de 0 i 1, que un 

programador pot manipular i definir.  

 Alt nivell que permeten al programador crear programes més o menys independents 

del tipus d'ordinador. Són llenguatges més fàcils d'administrar, d'entendre i actualitzar 

perquè segueixen unes ordres més similars al llenguatge humà. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Algorisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2gica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_font
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Algorisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2gica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3_de_baix_nivell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_M%C3%A0quina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_d%27assemblador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_d%27alt_nivell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A0tic
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3D 

3E 

3F 

Llenguatge d’alt nivell 

 

En computació, un llenguatge de programació 

d'alt nivell és un llenguatge de 

programació amb una alta abstracció dels 

detalls de l'ordinador. En comparació als 

llenguatges de programació de baix nivell, pot 

utilitzar elements del llenguatge natural, ser 

més fàcil d'utilitzar, o ser més portàtil a través 

de diferents plataformes (sistemes operatius). 

Aquesta abstracció més gran i encobriment de detalls està pensat generalment per 

fer fàcil d'usar la llengua, ja que inclou conceptes del camp de problema en comptes 

d'aquells de la màquina utilitzada. Un llenguatge d'alt nivell aïlla la semàntica d'execució 

de l'especificació del programa, fent més simple i més comprensible el procés de 

desenvolupar un programa respecte a un llenguatge de baix nivell. La quantitat 

d'abstracció proporcionada defineix com és un llenguatge de programació d'alt nivell. 

La primera llengua de programació d'alt nivell dissenyada per a un ordinador 

era Plankalkül, creat per Konrad Zuse. 

Algoritme 

Un algorisme és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar 

una tasca o resoldre un problema. En la vida quotidiana, s'empren algorismes en 

multitud d'ocasions per a resoldre diversos problemes, com per exemple per posar 

una rentadora (conjunt d'instruccions enganxades a la tapa de la màquina), per tocar 

música (partitures), per construir un aeroplà a escala (expressats en les instruccions), per 

fer trucs de màgia (passos per a fer el truc) o, fins i tot, per a fer receptes de cuina 

(passos de la recepta). 

Programació per objectes 

Aquest tipus de programació estableix que hi ha una sèrie de famílies d’elements (classes) 

que es comporten de manera semblant. Cada element individual (objecte) té uns valors 

dels atributs propis i es poden implementar mètodes (programes) per fer-ho actuar. 

En el cas de Scratch podem considerar que els personatges i l’escenari són classes 

diferents però cada element individual (amb nom propi) és un objecte diferent. La 

programació es fa en els objectes, donant valors i accions individuals. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_baix_nivell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Usabilitat
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Camp_de_problema&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Plankalk%C3%BCl&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tasca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rentadora
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aeropl%C3%A0
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3G 

3I 

3J 

Cos d’un algorisme 

Tot algorisme és una funció que transforma les dades d'un 

problema (entrada) en les dades d'una solució (sortida). Per 

entendre l’algorisme, aquest segueix una estructura fixa: 

determinació d’inici de l’acció, de manera que l’ordinador 

sap que aquell esdeveniment és el desencadenant del 

programa; estructures de control, que permeten que 

l’ordinador prengui decisions i les accions pròpiament.   

 

Variables 

Les variables són dades o conjunt de dades que canvien de valor durant l’execució del 

programa. Un exemple són els comptadors de vides o de puntuació d’un joc. 

Hi ha de diferents tipus encara que els que més utilitzarem seran els comptadors de 

nombres enters (nombres). 

 

Estructures de control 

Les estructures de control són instruccions que ens permeten prendre decisions o fer 

repeticions segons el valor de les variable. Les primeres s’anomenen estructures 

condicionals i les segones són les iteratives. Algunes de les més importants són: 
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3K 

Funcions 

Una funció és un conjunt d’accions que realitzen una tasca específica i que després 

retornen a l’acció principal. Les funcions s’utilitzen per descomposar grans problemes en 

tasques simples. També s’utilitza per implementar operacions que són molt utilitzades 

durant el programa. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir les línies de codi principal. 

Quan una funció és invocada, se li passa el control del programa a ella mateixa i no es 

retorna cap el programa principal fins que finalitza. L’acció principal continua en el punt 

on la funció ha estat invocada. 

 

Crida a funció 

Accions de la funció 

Avalua al que has aprés 

③ Cerca el nom d’un llenguatge de programació d’alt nivell que s’utilitzen habitualment i completa 

la informació. 

Nom  

Creador  

Any de creació  

Característica principal  

 

④ Què és una variable? Escriu un exemple que es pot utilitzar en un programa. 

 

⑤ Quina diferència hi ha entre una funció i un programa? 

 

⑥ Escriu un exemple d’un algoritme senzill (Pots indicar els passos que seguiries, fer un diagrama o 

el que creguis oportú) 
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4. El programa Scratch 

 

 

 

 

4A 

4B 

La comunitat Scratch 

 

El lema d'Scratch és: "Imagina · Programa · Comparteix." 

L'èmfasi en la participació i els aspectes socials de la 

creativitat són una part important de la pedagogia per al 

projecte.  Els programes no són vistos com a caixes negres, 

sinó com objectes per ha realitzar remescles per fer nous 

projectes 

 Els projectes creats amb Scratch es poden carregar directament des de l'entorn de 

desenvolupament al lloc web Scratch, on altres membres d'arreu del món que 

pertanyen a aquesta comunitat poden descarregar-los (incloent-hi el codi font 

complet) per aprendre o per realitzar nous projectes mitjançant les idees d'aquests. 

Els membres també poden comentar, etiquetar i votar els projectes dels altres, i 

compartir idees. Els projectes publicats al lloc web d'Scratch estan subjectes a una 

llicència Creative Commons Reconeixement. 

El maig 2015 la comunitat comptava amb més 6 milions de membres registrats, amb 

més de 9 milions de projectes compartits.  La web rep més de nou milions de visites 

mensuals.  

Creació d’un compte d’usuari 

Per crear un compte d’usuari només és necessari disposar una adreça de correu 

electrònica que servirà com a mecanisme de control, notificació i recuperació de 

contrasenyes. 

Encara i tractar-se d’un projecte educatiu avalat per una institució per el MIT, els 

menors de 14 anys, requereix que un tutor validi la creació de la compte 

subministrant una direcció de contacte. No obstant, el risc, encara i existent, és molt 

baix pel menor. 

Una vegada creada la compte es poden pujar els programes directament des de la 

versió offline o es pot treballar i guardar la informació en la versió online. 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Caixes_negres&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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4C 

4D 

Versions del programa 

Actualment existeixen dues versions del programa (Scratch 1.4 i Scratch 2). A nivell 

de programació no existeixen variacions significatives ja que les dues disposen de les 

mateixes instruccions. L’aparença també és molt semblant, encara que la versió 2 té 

una estètica més actual. 

Les principals diferències es troben en el fet que la versió 2 està disponible en tipus 

online, de manera que no cal descarregar ni instal·lar res en els ordinadors. A més, les 

configuracions per treball en comunitat estan actualitzades per aquesta versió. 

Pel que fa a la versió 1.4, encara es troba disponible ja que com hem comentat és un 

software lliure. A partir d’aquesta versió, s’han desenvolupat noves aplicacions amb 

altres objectius on s’aprofiten els avantatges de Scratch: S4A (Scratch for Arduino) o 

Snapy (creació de mapes utilitzant les dades de AMB). 

    

Pantalles del programa 

El programa es divideix en 4 espais diferents.  

 

1 és l’espai on col·loquem les diferents instruccions del programa. És 

l’equivalent a al codi del programa. 

2 Espai on podem trobar totes les accions disponibles. És la biblioteca de 

comandes. Està classificat per àrees amb un color diferent a cada una. 

3 Espai dels objectes/personatges que intervenen en el programa. Seleccionant 

cada un, l’espai de codi ens mostra les accions per aquell objecte. 

4 Pantalla de mostra. És una miniatura del que es veuria (a pantalla completa) si 

posem em marxa el programa. 

1 

2 3 

4 
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4E 

4F 

4G 

4H 

Estructures d’inici (esdeveniments) 

Tall com hem dit, la primera línia del codi ha de ser un a acció que permeti iniciar el 

programa. Es tracta d’indicar quin esdeveniment desencadenarà el programa. Totes 

elles tenen una forma ondulada a la part superior impedint poder afegir una instrucció 

abans. 

A Scratch les accions d’inici es troben en la categoria “esdeveniments” i s’identifiquen 

pel color taronja. Alguns dels inicis de Scratch són: 

 En prémer bandera verda. 

 En prémer una tecla. 

 Quan el personatge està premut. 

 Quan rebem la crida de funció. 

 

Estructures condicionals 

      

Les estructures condicional són les que permeten al 

programa saber com actuar davant diferents 

situacions. Dins de l’estructura condicional, cal afegir 

quina és la situació utilitzant un operador de 

comparació (>, <, =).  

Estructures iteratives 

Les estructures iteratives són les que permeten repetir un conjunt d’accions un nombre 

determinat de vegades o sota certes condicions.  

        

Cos del llenguatge Scratch 

 

Scratch utilitza un sistema de los d’accions per donar 

les ordres. Això vol dir que per donar les ordres 

escollim d’un conjunt de possibilitats. Per fer més fàcil 

la programació, les accions es classifiquen per temes 

diferenciats per colors. 

Pel que fa als programes cal que tinguin una 

estructura concreta però molt simple. Cal començar 

el programa amb una acció d’esdeveniments que 

indiqui què el desencadena i desprès continuar 

afegint les instruccions. 
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4I 

4J 

Creació de variables 

Com hem comentat les variables són valors que van 

variant. Donada les seves característiques tenen una 

família pròpia.  

Per utilitzar una variables cal: 
 

- Declarar-la (equival a crear-la): assignant-li un nom i si és local (només per 

aquell objecte) o global (podrà utilitzar-se per tots els objectes) 

        

- Assignant valors: 

 

Funcions 

Una funció és un conjunt d’accions que es porten a terme fora de l’acció principal i 

que retornen algun valors o que ens permeten optimitzar el codi. Donat que és un 

element que fa iniciar l’acció, trobarem les instruccions relacionades a la família 

d’esdeveniments.  

Per utilitzar una funció cal dos instruccions: La crida a la funció i el codi específic de la 

funció 
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4J 

4L 

Accions de moviment 

Família engloba totes aquelles instruccions referents al moviment o a la posició del 

personatge a la pantalla. 

Cada una de les acciones té característiques pròpies, pel que cal tenir-les molt en 

compte a l’hora l’escollir la més adequada per com volem que actuï. Algunes de les 

particularitats de les accions de moviment són: 

- Coneixem la posició (x,y) on volem col·locar el 

personatge. 

- El moviment es fa en una direcció concreta. 

- Importa la direcció cap a on apunta el personatge. 

- El moviment es veu. 

- Només veiem la posició inicial i final però no el trasllat 

del personatge. 

- Modifiquem la direcció del personatge. 

 

 

Disposició a l’espai 

Quan utilitzem Scratch, la pantalla es troba organitzada de manera que la posició 

horitzontal es correspon a la variable x i la vertical a la y. Si incrementem el valor, 

anirem en direcció esquerra en la horitzontal i cal amunt en la vertical. 

La pantalla té una dimensió de , però per ubicar un punt hem de tenir en compte que 

el centre de la pantalla és la coordenada x:0, y:0. Per tant, els valors negatius de les x 

es corresponen a punts a la dreta del centre (els positius a l’esquerra), i els de la y als 

punts a la part inferior respecte al centre (les y positives seran les que es trobin per 

sobre). 
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4M 

4N 

Personatges (Sprites) 

Són un tipus de família d’objecte (classe). 

Podem crear tants com necessitem i cada un 

tindrà uns atributs individuals. 
 

- Nom. 

- Posició. 

- Si es permet la rotació  l’objecte 

- Si es mostra o està amagat.  

La creació dels personatges es pot fer de tres formes diferents: 

- Des de la galeria de Scratch. 

- Dibuixant el personatge. 

- Des d’un fitxer d’imatge. 

- Per la webcam. 

 

 

Vestits 

Els vestits són les aparences que té cada objecte al llarg del programa. Pot tenir una 

mateixa aparença tota l’estona o pot anar canviar per provocar efectes visuals 

(sensació de caminar) o depenent de la situació (per exemple en canviar de nivell). 

La pestanya aparença (costums) permet importar una nova imatge o modificar 

l’existent amb un editor. 

 

Per modificar els vestits, tenim la família d’accions aparença (looks). 
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4O 

Escenaris 

Els escenaris són una altra classe. Fa 

referència a l’aparença del fons de la 

pantalla.  Malgrat no es un element que es 

desplaci per la pantalla podem utilitzar 

aquest objectes per introduir canvis globals 

al programa. De la mateixa manera que amb 

els vestits i personatges es poden aprofitar 

imatges existents o crear-ne de noves a 

l’editor. 

 
 

Els escenaris són una altra classe. Fa 

referència a l’aparença del fons de la 

pantalla.  Malgrat no es un element que es 

desplaci per la pantalla podem utilitzar 

aquest objectes per introduir canvis globals 

al programa. De la mateixa manera que amb 

els vestits i personatges es poden aprofitar 

imatges existents o crear-ne de noves a 

l’editor. 

 
 

Avalua al que has aprés 

⑦ Ubica els punts a la graella com si fos la pantalla de l’ordinador. 

 

A: (□,□) 

B: (□,□) 

C: (□,□) 

D: (□,□) 

⑧ Dibuixa la posició tenen els punts següents: 

 

A: (2, 6) 

B: (-1, 3) 

C: (0, -3) 

D: (-2, -5) 

 

A 

B 

C D 
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 Avalua al que has aprés 

⑨ Investiga quines característiques tenen les diferents accions de moviment i relaciona la instrucció 

amb les seves característiques (recorda que cada instrucció té més d’una característica i, per tant, hi 

ha instruccions amb característiques comunes). 

 
Coneixem la posició (x,y) final 

 

 
És important l‘orientació actual 

 

 
Veiem el moviment 

 

 
Modifiquem l‘orientació. 

 

 Canviem una coordenada (x o y)  

⑩ Indica Cada acció a quina família pertany. 

 
Moviment 

 
 

 
Control 

 
Esdeveniment 

 

Llapis 

 
Aparença 

 

⑪ Explica la diferència entre un vestit i un personatge. 

 

 

⑫ Indica la diferència entre les accions de control i les d’esdeveniment. 

 

 

⑬ Indica quin és el tamany de la pantalla i quins són els valors dels seus extrems: 
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Avalua el que has après 

⑭ Explica quines accions portarà a terme el personatge(aparença, posició, orientació...) amb el codi 

següent. 

 

 

 

⑮ Indica quina instrucció (o família si hi ha més d’una opció) utilitzaries per realitzar les següents 

accions 

Desplaçar un objecte per la pantalla  

Canviar el vestit d’un personatge  

Indicar l’inici d’una acció prement la tecla “1”  

Indicar com a d’actuar el personatge quan es 

troba en una posició. 

 

Repetir un conjunt d’accions 5 vegades.  

  

⑯ Identifica l’error del codi, tenint en compte les especificacions. Indica quins canvis es podrien fer. 

A) Cada vegada que es pren la tecla “a”, volem que el personatge es situï en el punt al punt 

central i es desplaci fins el punt (10,0). En aquest punt ha de canviar de vestit i dir “hola” 

mentre esta parat. Només funciona a mitges la primera. 

 

 

Problema: 

 

 

Solució 
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Referència ràpida per programar 

Família Acció  
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Referència ràpida per programar 

Família Acció  
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Referència ràpida per programar 

Família Acció  
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Referència ràpida per programar 

Família Acció  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 


