
 

Conceptes principals 
 

Scratcher Scratcher és el nom que rep tota persona que fa ús de Scratch i és usuari o 
usuària registrat al lloc web de Scratch.  

Blocs 

Els blocs són formes de trencaclosques que s'utilitzen per crear codi en 
Scratch. Els blocs es connecten entre si, on cada tipus de dades 
(esdeveniment, ordre, valor reportat, booleà o final de seqüència d'ordres) té la 
seva pròpia forma i una ranura modelada per a la seva inserció: això impedeix 
errors de sintaxi. Les sèries de blocs connectats es diuen programes. 

 

Programa 

Un programa és una una pila de blocs units entre si. Els blocs i el seu ordre són 
molt importants, ja que determinen com els programes interactuen entre si i el 
amb el fons. De vegades, s'adjunten comentaris als programes per explicar el 
que fan certs blocs i el propòsit del mateix.  

Personatge 

Els personatges, ja sigui creats per l'usuari, carregats o triats de la biblioteca de 
personatges, són els objectes que realitzen accions en un projecte. Els 
personatges es poden moure a diferència de l’escenari, fons del projecte que 
també es pot programar.  

Projecte 

Un projecte és una creació realitzada en Scratch. Un projecte pot ser sobre 
qualsevol cosa, des de música a animacions, art, jocs i simulacions. Han estat 
classificats en sis gèneres principals, dels quals els més comuns són jocs i 
animacions. | Categories de projectes 

 

Estudi Un estudi és un recull temàtic de projectes que els Scratchers poden mostrar en 
un grup accessible. 
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Interfície d’usuari 

La interfície d'usuari és l'entorn de programació de Scratch; la pantalla es divideix 
en diversos panells: a l'esquerra es troba l'escenari i el panell dels personatges, al 
centre la paleta de blocs i a la dreta l'àrea de programes. La paleta de blocs té 
fragments de codi (anomenats blocs) que es poden arrossegar a l'àrea de 
programes per composar el conjunt resultant (anomenat projecte).  

Escenari 

L'escenari és el terme per al teló de fons del projecte; pot tenir programes, fons 
(vestits de l’escenari) i sons, semblants a un personatge. Té algunes restriccions 
respecte del personatge, com ara els blocs de moviment i mida. Cap personatge 
es pot moure darrere l'escenari: sempre es troba a la capa posterior.  

Paleta de blocs 

La paleta de blocs és una àrea de la interfície gràfica d'usuari situada entre 
l'escenari, el panell dels personatges i l'àrea de programes. Les categories de 
blocs estan codificades per colors; al ser clicades, mostren un nou conjunt de blocs 
que es poden arrossegar a l'àrea de programes per programar un personatge o 
l'escenari. Tot bloc que es vulgui utilitzar per composar el programa s’arrossega de 
la paleta de blocs a qualsevol lloc de l’àrea de programes.  

Àrea  
de programes 

L'àrea de programes és la zona amb fons gris del costat dret de l'editor del projecte 
on es munten els programes. Mostra el conjunt de programes corresponent a cada 
personatge o escenari en funció del que es trobi seleccionat en aquell moment. 
Per esborrar un bloc o programa cal arrossegar-lo de l’àrea de programes fins a la 
paleta de blocs o bé fer clic sobre ell amb el botó dret. A la part inferior dreta de 
l’àrea de programes es mostren uns botons que canvien la mida dels blocs.  

Panell dels 
personatges 

El panell dels personatges és una àrea en la que els personatges i l’escenari del 
projecte poden ser modificats o inspeccionats. Al fer clic al damunt d’un d’ells es 
mostren els programes, vestits (o fons en cas de l’escenari) i sons corresponents. 
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Panell info del 
personatge 

Al fer clic sobre la “i” de la cantonada superior esquerra de la miniatura del 
personatge en el panell es mostra informació del mateix i algunes eines per 
manipular-lo.  

Panell Vestits El panell Vestits conté un llistat dels vestits del personatge seleccionat. En el cas de 
l’escenari, enlloc de Vestits es mostra Fons.  

Vestit 

Un vestit és una de les possibles trames o aspecte d'un personatge. Es pot 
nomenar, editar, crear i eliminar, però cada personatge ha de tenir almenys un 
vestit. Un dels usos més habituals és fer una animació per a un joc o un altre 
projecte.  

Fons 
Un fons és una de les possibles trames o aspecte de l'escenari. Es pot nomenar, 
editar, crear i esborrar, però l'escenari sempre ha de tenir com a mínim un fons, que 
per defecte és blanc. 

 

Editor de dibuix 

Tant els vestits com els fons poden ser editats en el mateix entorn de Scratch. 
L'editor de dibuix utilitza gràfics vectorials i gràfics de trama (mapa de bits). Els 
gràfics vectorials, a diferència dels mapes de bits, emmagatzemen la imatge com a 
regles enlloc d'una sèrie de píxels, per obtenir imatges més suaus en qualsevol 
mida d'escena.  

Panell Sons El panell Sons conté un llistat de clips d’àudio.  

So 

Un so és un element acústic que es pot reproduir en un projecte Scratch. Aquest pot 
ser triat de la galeria de sons de Scratch, enregistrat o bé pujat des d’un fitxer. Els 
sons es reprodueixen utilitzant els blocs sonors, que controlen el volum del so, el 
tempo i molt més. Tots els sons de Scratch es reprodueixen en mono.  
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Bandera verda 
La bandera verda és una funció de programació que, quan es fa clic, inicia totes 
les seqüències que tenen com a primer bloc Quan la bandera verda es premi.  
Dit més senzill, aquest bloc comença el projecte.  

Stop La icona octagonal vermella és un botó que, quan es fa clic, atura el projecte en 
execució immediatament. Es pot fer clic en qualsevol moment durant un projecte.  

Comentari 

Els comentaris són quadres de text ajustables que es poden connectar als blocs o 
deixar-los flotants. Per afegir un comentari a un bloc, feu clic amb el botó secundari 
del ratolí i, al menú desplegable, trieu "afegir comentari". Això afegirà un quadre 
groc en el qual podeu escriure el vostre comentari.  

Pantalla 
Quan es fa clic al botó “Pantalla completa" es mostra l’escenari més gran, de 
manera que gairebé s'ajusta a la resolució de l'ordinador. Quan es fa clic al botó 
“Surt de la pantalla completa” la resolució torna a la mida anterior. 

    

Veure l’escenari 
més petit 

El disseny de l’escenari més petit és una opció de mida per a l'editor del projecte. 
Baixa la resolució de l'escenari a 240x180 píxels, la meitat de la mida normal. 
Es pot accedir des del menú Edita o fent clic sobre la fletxa en el centre de l’editor.     

Mode Turbo 

En mode turbo, totes les seqüències d'ordres s'executen el més ràpidament 
possible. Això és molt útil per accelerar els projectes matemàtics, però fa que les 
característiques, com ara els efectes gràfics, vagin amb una mica de retard. 
Premeu la tecla de Majúscules alhora que la bandera verda o accediu des d’Edita.  

 

 

Aquest document ha estat elaborat per Pau Nin per a ScratchCatalà a partir del contingut de Scratch Wiki    

https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Stop_Sign
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Full_Screen#Full_Screen
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Comment_(programming_feature)
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Turbo_Mode#Turbo_Speed
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Wiki_Home
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Small_Stage_Layout
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Green_Flag
https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Small_Stage_Layout
http://www.scratchcatala.com/


 

Interfície d’usuari de Scratch (4/5) 
 

Crea 

Un projecte es crea a l'editor o interfície d’usuari de Scratch. Aquests es poden 
compartir des de l'editor en línia Scratch 2.0, l'editor fora de línia o Scratch 1.4. Per 
accedir a l'editor en línia, feu clic a "Crea" a la barra de navegació superior del lloc 
web de Scratch. 

 

Anomena Per canviar el nom d'un projecte, feu clic al quadre de text que hi ha a sobre del 
marc del reproductor i editeu el text. Un nou projecte té el nom "Untitled".  

Comparteix 

Un cop que s'ha creat un projecte, es pot compartir amb el món. El procediment 
depèn de quina versió de Scratch hom està utilitzant i des d’on s'està compartint: 
Editor Scratch 2.0 en línia: inicieu sessió al compte de Scratch i feu clic a 
"Comparteix" a la part superior dreta 
Scratch 2.0 editor sense connexió: accediu a Fitxer > Comparteix al lloc web i 
ompliu i envieu la informació sol·licitada 
Pàgina del projecte: a prop de la part superior de la pàgina, feu clic a "Comparteix", 
que es troba en un quadre rectangular  

Perfil 

El perfil és la pàgina d'usuari de l’Scratcher. S’hi accedeix després d’iniciar la sessió, 
fent clic a l'enllaç "Perfil" al menú desplegable de la barra d'eines, o bé fent clic al 
nom d'usuari de l’Scratcher al costat de qualsevol projecte, comentari o publicació 
del fòrum que hi hagi. 

 

Les Meves 
Coses 

La pàgina Les Meves Coses és l'administrador del projecte. Des d’aquí, un 
Scratcher pot controlar i veure diversos aspectes de projectes i estudis. Els 
projectes es poden crear, compartir, editar, no compartir i esborrar. Es poden crear 
estudis i també afegir-hi projectes. 
Hi ha cinc pestanyes a la barra lateral de l'estudi: Tots els projectes, Projectes 
compartits, Projectes no compartits, Els meus estudis i Paperera. Després del títol, 
es mostra entre parèntesi la quantitat de projectes / estudis. 
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Com està fet 
Com està fet és un botó que permet als Scratchers veure la programació d'un 
projecte sense necessitat de descarregar-lo. També permet als usuaris editar el 
projecte i, a continuació, reinventar-lo si en no són el creador original.  

Mostra  
la pàgina  
del projecte 

Quan es mostra l'editor del projecte, aquest botó es converteix en "Mostra pàgina 
del projecte", i l'usuari tornarà a la pàgina de visualització del projecte.  

Notes  
del projecte 

A la dreta d'un projecte es mostren les Instruccions, d’una banda, i les Notes i 
Informació, de l’altra. Les instruccions sovint expliquen com funciona el projecte i la 
interacció prevista. L’espai de notes i informació està pensat per donar crèdit dels 
recursos usats, agrair les aportacions o inspiració d’altres usuaris, informar de les 
versions del projecte i de tot allò que es desitgi. 

 

Reinventa 
Una reinvenció és una versió modificada i compartida d'un projecte anterior. Un cop 
compartit, el projecte mostrarà la frase "Gràcies a [creador del projecte original] 
per:", amb un enllaç a l'original. 

 

Arbre  
de reinvencions 

L’arbre de reinvencions és una forma de mostrar una extensa jerarquia de 
reinvencions originades arran d’un projecte. Per accedir-hi, feu clic al botó de l’arbre 
a la part dreta de la pàgina del projecte. 

 

Motxilla 

La motxilla és una característica de l'editor de projectes de Scratch 2.0 que permet 
als usuaris agafar vestits, personatges, sons i programes d'altres projectes per 
després incorporar-los en el seu projecte. Això simplifica la reinvenció: això sí, en 
cas de fer-ho, cal considerar notificar del crèdit en les notes del projecte. 
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Categories de blocs Els blocs estan organitzats en base a la seva funcionalitat, de manera que els 
de la mateixa categoria comparteixen color. 

 

Moviment 
Aquests blocs s'ocupen del moviment dels personatges. Tenen a veure amb la 
posició i la direcció del personatge, ja que gairebé tots els blocs corresponen a 
ells. L'escenari no conté cap bloc de moviment ja que és fix. 

- 14 blocs pila 
- 3 blocs de report 

Esdeveniments 
Els blocs d'esdeveniments guarden relació amb diversos activadors d'un 
projecte o quan una part indica a una altra que s'executi. En aquesta categoria 
trobem els blocs barret i els missatges. 

- 6 blocs barret 
- 2 blocs pila 

Aspecte Aquests blocs fan referència a l’aspecte dels personatges i de l’escenari. 
Algunes de les funcionalitats són canviar vestits o fons i aplicar efectes gràfics. 

- 18 blocs pila 
- 4 blocs de report 

Control 

Els blocs de control executen el flux bàsic d'un projecte de la manera 
desitjada, ja sigui organitzada o sobtada. Proporcionen funcions per repetir 
diversos blocs i programes. Ells "controlen" el projecte i milloren el seu 
funcionament. 

- 1 bloc barret 
- 3 blocs pila 
- 5 blocs C 
- 2 blocs de final 

Sons Els blocs de sons estan relacionats amb la reproducció de diversos sons, ja 
siguin notes MIDI o sons desats en el projecte. 

- 11 blocs pila 
- 2 blocs de report 

Sensors 

Els blocs de sensors s'associen amb programes i les condicions de detecció 
de l'escenari. Per exemple, els blocs de sensors es poden utilitzar per detectar 
quan un personatge toca un altre. Consisteixen en molts booleans i poden 
treballar amb blocs de control per estabilitzar el flux d’un projecte. 

- 4 blocs pila 
- 5 blocs booleans 
- 11 blocs de report 
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Llapis 

Els blocs de llapis estan relacionats amb el llapis d'un personatge, que és una 
característica que permet dibuixar una línia d'acord amb la ubicació d'un 
personatge: la línia o el llapis sempre es troba al centre del vestit del mateix. 
Els blocs estan associats amb activar o no la funció, estampar la imatge d'un 
personatge a l'escenari i ajustar els diferents valors d'aparença del llapis. 

- 11 blocs pila 

Operadors 

Els blocs d'operadors tracten moltes funcions matemàtiques dins d'un 
projecte. Proporcionen les capacitats d'operacions matemàtiques simples o 
complexes. Els operadors també contenen blocs per modificar cadenes i 
implementar-los en diversos usos. Hi trobem els blocs booleans, alguns 
relacionats amb resultats matemàtics, i altres que s'utilitzen per a altres 
booleans contigus en una o una altra condició de sortida. 

- 6 blocs booleans 
- 11 blocs de report 

Dades 
Els blocs de dades inclouen dues subcategories, variables i llistes. Els blocs 
de dades s'utilitzen per emmagatzemar informació, com ara una puntuació en 
un projecte, i utilitzar-la en seqüències d'ordres i altres propòsits beneficiosos.  

Variables 
Una variable és un valor canviable registrat a la memòria de Scratch. Les 
variables només poden contenir un valor a la vegada, a diferència de les 
llistes. Aquests valors poden ser números o cadenes. 

- 4 blocs pila 
- 1 blocs de report 

Llistes 

Una llista és una eina que es pot utilitzar per emmagatzemar diverses peces 
d'informació alhora. També es pot definir com una variable que conté diverses 
altres variables. Una llista consisteix en un nombre emparellat amb elements. 
Cada element es pot recuperar amb el seu número emparellat. 

- 6 blocs pila 
- 3 blocs de report 
- 1 blocs booleans 

Més blocs 

Més blocs són blocs que contenen procediments personalitzats per a un 
personatge seleccionat. Els blocs són útils per simplificar la programació i 
funcionen com els missatges, afegint un grau de complexitat major. 
Aquí també trobem les connexions amb altres maquinaris (extensions). 

- 1 bloc barret 
- 1 bloc pila 
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Blocs barret 
El bloc barret és un bloc que està dissenyat per iniciar un programa. Estan perfilats amb 
un cap arrodonit i un bony a la part inferior, de forma que només accepten blocs per 
sota d'ells.  

Blocs pila 
Els blocs de pila són els blocs que realitzen les ordres principals. Estan dissenyats amb 
una incisió a la part superior i un bony a la part inferior per tal de col·locar blocs per 
sobre i per sota d'ells. 

 

Blocs booleans 

Un bloc booleà és un bloc hexagonal allargat que forma els elements booleans en els 
diagrames de flux. Un bloc booleà conté una condició. Quan es fa la crida del bloc, 
actua com un bloc de report, informant dels valors "cert" o "fals" o els nombres "1" i "0" 
segons el seu ús en un programa. 

 

Blocs de report 

Un bloc de report és un bloc que conté un valor. Aquests blocs poden contenir qualsevol 
cosa, des de números fins a cadenes. Els blocs booleans són una forma especial de 
blocs de report que informen "cert" o "fals". Per veure ràpidament el valor d'un bloc de 
report, simplement feu-hi clic a l'editor i una bombolla mostrarà el valor. 

 

Blocs C Un bloc C és un bloc que té la forma d'una "C", de manera que altres blocs poden 
encaixar dins d'ell. Aquests blocs realitzen les condicions i els bucles.  

Blocs de final 
Un bloc de final és un bloc que està dissenyat per evitar que un programa o projecte 
s'executi, cancel·lant l'activitat quan s’executa. Per aquest motiu no es poden col·locar 
blocs sota ells, ja que no hi ha necessitat. 
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