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Què és Scratch Jr?  
 
 
 
Segons la pàgina oficial:   ScratchJr 
petits (5-7 anys) crear les seves pròpies històries i jocs interactius. En el procés, aprenen a resoldre 
problemes, projectes de disseny, i expressar

 

• ScratchJr es va inspirar en el llenguatge de programació de 
de persones nois i noes (des del 8 anys

• En la creació d'ScratchJr, es va redissenyar l'idioma de la interfície i la programació perquè 
apropiades al desenvolupament dels nens més petits, un disseny acurat de les característiques perquè 
coincideixi amb el desenvolupament cognitiu, per

• ScratchJr  esta disdonible com una 
 

Per què hem creat ScratchJr?
 

Utilitzar codi (o programar) és una nova forma d'alfabetització. Així com escriure
pensament i a expressar les idees, el mateix passa amb la programació.
 
En el passat, programar es considerava molt difícil per a la majoria de la gent. Però nosaltres pensem que la 
programació hauria de ser per a tothom, igual que l
ScratchJr, aprenen a crear i a expressar
 
En el procés, els nens aprenen a resoldre problemes i a dissenyar projectes i a desenvolupar destreses 
cognitives que són fonamentals per al desenvolupament acadèmic posterior. També utilitzen les 
matemàtiques i el llenguatge en un context significatiu i motivant, recolzant així el desenvolupament de la 
lecto-escriptura i habilitats numèriques.
Amb ScratchJr, els nens no només estan aprenent a programar, estan programant per aprendre.
 
 Qui ha creat ScratchJr? 
ScratchJr és una col·laboració entre el 
Kindergarten del Group MIT Media Lab, i la 
l'equip de ScratchJr es poden utilitzar de forma gratuïta per als propòsits educatius.
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Tanquem la programació del conill 
Programem la resta d’animals 

ScratchJr  és un llenguatge de programació i introducció que permet als nens 
7 anys) crear les seves pròpies històries i jocs interactius. En el procés, aprenen a resoldre 

problemes, projectes de disseny, i expressar-se de manera creativa en l'equip. 

en el llenguatge de programació de Scratch  (scratch.mit.edu
s del 8 anys) a tot el món.  

En la creació d'ScratchJr, es va redissenyar l'idioma de la interfície i la programació perquè 
apropiades al desenvolupament dels nens més petits, un disseny acurat de les característiques perquè 
coincideixi amb el desenvolupament cognitiu, personal, social i emocional dels nens petits.

om una aplicació gratuïta per iPad, tauletes d'Android

Per què hem creat ScratchJr?  

Utilitzar codi (o programar) és una nova forma d'alfabetització. Així com escriure
pensament i a expressar les idees, el mateix passa amb la programació. 

En el passat, programar es considerava molt difícil per a la majoria de la gent. Però nosaltres pensem que la 
programació hauria de ser per a tothom, igual que l'escriptura. Quan els nens aprenen a programar amb 
ScratchJr, aprenen a crear i a expressar-se amb un ordinador, no només a interactuar amb ell. 

En el procés, els nens aprenen a resoldre problemes i a dissenyar projectes i a desenvolupar destreses 
ives que són fonamentals per al desenvolupament acadèmic posterior. També utilitzen les 

matemàtiques i el llenguatge en un context significatiu i motivant, recolzant així el desenvolupament de la 
numèriques. 

nens no només estan aprenent a programar, estan programant per aprendre.

ScratchJr és una col·laboració entre el Grup de Recerca DevTech de la Universitat de
Group MIT Media Lab, i la Playful Invention Company. Tots els materials produïts per 

l'equip de ScratchJr es poden utilitzar de forma gratuïta per als propòsits educatius.
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programació i introducció que permet als nens 
7 anys) crear les seves pròpies històries i jocs interactius. En el procés, aprenen a resoldre 

scratch.mit.edu), utilitzat per milions 

En la creació d'ScratchJr, es va redissenyar l'idioma de la interfície i la programació perquè esdevinguin 
apropiades al desenvolupament dels nens més petits, un disseny acurat de les característiques perquè 

sonal, social i emocional dels nens petits. 
tes d'Android i Chromebooks.  

Utilitzar codi (o programar) és una nova forma d'alfabetització. Així com escriure ajuda a organitzar el 

En el passat, programar es considerava molt difícil per a la majoria de la gent. Però nosaltres pensem que la 
'escriptura. Quan els nens aprenen a programar amb 

se amb un ordinador, no només a interactuar amb ell.  

En el procés, els nens aprenen a resoldre problemes i a dissenyar projectes i a desenvolupar destreses 
ives que són fonamentals per al desenvolupament acadèmic posterior. També utilitzen les 

matemàtiques i el llenguatge en un context significatiu i motivant, recolzant així el desenvolupament de la 

nens no només estan aprenent a programar, estan programant per aprendre. 

de la Universitat deTufts, el Lifelong 
. Tots els materials produïts per 

l'equip de ScratchJr es poden utilitzar de forma gratuïta per als propòsits educatius. 
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Abans de començar 
 
L'exemple que utilitzarem és el projecte "Animals de la Granja", 
per a alumnat de 6 anys dissenyat per 
(vídeo de l'activitat disponible a: https://youtu.be/rw4b8JaFWbc
 
En aquest exemple l’alumnat treballarà els noms dels animals 
de la granja, els seus sons i alguna petita característica. Seguint 
els mateixos passos podeu crear el vostre propi 
adequar-lo a les edats amb les que es vulgui  treballar, només 
cal deixar volar la imaginació... 
 
Aquest projecte es desenvolupa amb Ipad, però si treballeu amb 
Android el funcionament és molt similar.
 
 

 
Un cop dins l’aplicació
 

• Si volem saber
 
• Si volem iniciar o modificar un projecte premem el botó “

 
 
 
Si premem el botó “casa ”  nos trobarem amb 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A“casa ” veurem els nostres 
projectes o crearem un de 
nou prement  + 
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L'exemple que utilitzarem és el projecte "Animals de la Granja", 
per a alumnat de 6 anys dissenyat per  Teresa Martínez Pérez  

https://youtu.be/rw4b8JaFWbc) 

En aquest exemple l’alumnat treballarà els noms dels animals 
de la granja, els seus sons i alguna petita característica. Seguint 
els mateixos passos podeu crear el vostre propi projecte i 

lo a les edats amb les que es vulgui  treballar, només 

Aquest projecte es desenvolupa amb Ipad, però si treballeu amb 
Android el funcionament és molt similar. 

cop dins l’aplicació : 

volem saber més informació  sobre Scratch Jr  premem

Si volem iniciar o modificar un projecte premem el botó “

trobarem amb 3 icones: una alta “casa ”, “?” i un “llibre

 
 
 
 

  . 

A “?” podem veu
i exemples de proj

A  “llibre ” 
trobarem 

informació 
sobre 

Scratch Jr 

 

premem el botón “?”     

Si volem iniciar o modificar un projecte premem el botó “casa ” 

llibre ”  

ure el vídeo tutorial 
xemples de projectes ja fets. 
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Comencem el nostre pro
 

Per crear un nou projecte  , premem

 
Ens trobem amb aquest fons, que 
és l’inici del nostre projecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrivim el títol del projecte 
 
Per escriure el títol del projecte, premem el 
botó ABC  situat a la part superior central de la 
pantalla.  
Un cop aparegui el teclat escriuen "Animals de 
la Granja"  
Un cop escrit premen "IR" al teclat.  
Ja tenim el títol del projecte. 
 

 
 

 
 
Posem un fons al nostre projecte
Ara el nostre projecte necessita un fons adequat, prement el botó de paisatge, a l'esquerra del botó ABC, es pot 
triar el fons que més agradi i pensem que s'ajusti al tema, en aquest cas és 
triar el següent, que es diu "farm" granja en anglès.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
En el cas que vulguem canviar algun element del paisatge, pintar alguna cosa en ell o canviar el color 
d'algun element, només haurem de prémer el botó pinzell situat a la part superior i ¡som
 
Un cop tinguem triada la imatge premem el botó de verificació “

 
 

 

 

pro jecte 

, premem “casa ” i després "+".   

premem el 
situat a la part superior central de la 

escriuen "Animals de 

Posem un fons al nostre projecte  
Ara el nostre projecte necessita un fons adequat, prement el botó de paisatge, a l'esquerra del botó ABC, es pot 
triar el fons que més agradi i pensem que s'ajusti al tema, en aquest cas és el tema de la granja amb el que jo vaig 
triar el següent, que es diu "farm" granja en anglès. 

En el cas que vulguem canviar algun element del paisatge, pintar alguna cosa en ell o canviar el color 
només haurem de prémer el botó pinzell situat a la part superior i ¡som

Un cop tinguem triada la imatge premem el botó de verificació “V” per establir-la com a fons del projecte.
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Ara el nostre projecte necessita un fons adequat, prement el botó de paisatge, a l'esquerra del botó ABC, es pot 
el tema de la granja amb el que jo vaig 

En el cas que vulguem canviar algun element del paisatge, pintar alguna cosa en ell o canviar el color 
només haurem de prémer el botó pinzell situat a la part superior i ¡som-hi! 

la com a fons del projecte. 



 

GUIA PER ELABORAR UN PROJECTE SCRATCH JR 

 

 

 
 
Presentem a "Gat" la mascota de Scratch
 
Ara que ja tenim el fons presentarem a "Gat", la mascota d'aquest projecte. 
L'agafem posant el dit a sobre d'ell
els animals. 
 

Ens familiaritzem amb els blocs de programació
Els botons de colors que veiem a la part de sota 
sorgeix el moviment i les accions dels personatges. 
 

• Sempre es comença  una seqüència
grocs  

• Sempre s'acaba  una seqüència
 

 
Iniciem una acció  (botons grocs)
 

• Premem el botó groc per desplega
 

• Seleccionem el bloc que té la bandera verda
Això vol dir que en prémer la bandera, les accions que assignem a

 

 
Escrivim els diàlegs  (botons liles)
 

Ja tenim l'inici, ara afegim una altra acció. 
 

1. Despleguem els blocs lila (blocs d’
que te una persona  

 
2. Seleccionem el bloc lila que té una bafarada

de programació. A dins escriurem: hola
(p.ex: ‘Hola Teresa’)  

• Un cop escrit premem "IR" al teclat
 

 

 

 
 

Zona de programació

Presentem a "Gat" la mascota de Scratch   

Ara que ja tenim el fons presentarem a "Gat", la mascota d'aquest projecte.  
L'agafem posant el dit a sobre d'ell  i el movem cap a la cantonada esquerra, perquè al seu costat hi càpiguen 

Ens familiaritzem amb els blocs de programació   
Els botons de colors que veiem a la part de sota de l’escenari es diuen blocs de programació
sorgeix el moviment i les accions dels personatges.  

seqüència d’accions amb els blocs 

seqüència amb els vermells 

(botons grocs)  

desplegar els blocs “d’inici d’accions "  

bandera verda  i el desplacem a la zona de programació
Això vol dir que en prémer la bandera, les accions que assignem a Gat comencen.

(botons liles)  

afegim una altra acció.  

Despleguem els blocs lila (blocs d’aparença ) prement el boto lila 

una bafarada i el desplacem a la zona 
hola  i el el nom de l’alumne  

al teclat per desar-ho 

 
 
 
 
 
 
Un cop tenim el bloc groc i lila els unim
 
És tan fàcil com arrossegar amb un dit el lila cap al groc, de 
manera que quedin com una unitat.

 
 
 programació 

Inici 
acció  

Movi
ment
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i el movem cap a la cantonada esquerra, perquè al seu costat hi càpiguen 

 

blocs de programació , i és aquí on 

zona de programació  
comencen. 

els unim ,  

s tan fàcil com arrossegar amb un dit el lila cap al groc, de 
manera que quedin com una unitat.  

ovi - 
ment  

apa- 
rença 

so Con
-trol  

Finalit
-zació  
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Enregistrem les nostre veus  (botons verd

 
Un cop tenim l'inici i missatge escrit, ara volem que Gat digui el següent 
els animals de la granja. Prem sobre l'animal que vulguis conèixer
 
1. Per a què aquesta acció es produeixi

    
2. Si volem gravar seleccionem el botó 
Si volem triar un so predeterminat seleccionem l'altaveu 
 

 
Finalitzem les accions  (boton s 
 

1.  Ara que ja tenim feta la presentació de 

blocs vermells o blocs de finalització  

2. Seleccionem el botó que és tot vermell per 
    Després triem el botó “repetició ” per indicar que l’acció
 

 

  

1r 2n 

 

 

Zona de 
programació 

Zona de 
programació 

(botons verd s) 

Un cop tenim l'inici i missatge escrit, ara volem que Gat digui el següent "Hola, jo soc Gat i us ajudaré
rem sobre l'animal que vulguis conèixer".  

Per a què aquesta acció es produeixi, desplegarem els blocs de color verd o "so " 

botó que té un micròfon i el desplacem a la zona de programació
seleccionem l'altaveu  

s vermells)  

ja tenim feta la presentació de Gat  introduint l’activitat, només ens falta tancar 

 d’accions  

botó que és tot vermell per “tancar l’acció ” i el desplacem a la zona de programació
” per indicar que l’acció es repeteix mentre dura l’activitat

• Per a gravar p

• Per a escoltar

• Para desar el 

1r 2n 

La programació (zona 
del Gat transparent) 
quedaria així... 

5 

Hola, jo soc Gat i us ajudaré a conèixer 

zona de programació  

tancar l’acció desplegant els 

a la zona de programació.  
’activitat. 

ar premem el cercle vermell 

coltar el triangle. 

el botó “V” 
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Incorporem els animals al projecte 
Ara, un cop feta la programació inicial, anem a triar els animals que els nens/es volen presentar i  conèixer 
una mica millor.  
 
 
Triem els animals   
En la part superior esquerra de la pantalla, cal prémer el botó “+” i es desplegaran tot un seguit d’objectes 
entre els qual es poden triar els animals que es volen presentar. Per exemple: conill, porc, gallina i cavall. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Presentem els animals del projecte 
 
Ara que tenim incorporats  tots els animals triats pel 
projecte, ens cal personalitzar-los un a un (el procediment és 
molt semblant al que hem fet amb Gat.  
 
Per això és molt important recordar quin és l'animal amb el 
qual anem a interactuar i assegurar-se de que ho tenim ben 
seleccionat al menú lateral Esquerra 
 
Per exemple, si volem fer servir el conill s’hauria de veure 
com a la imatge del costat: en el menú de l'esquerra l'animal 
amb el requadre ataronjat, i en el fons del projecte l'animal 
amb una línia blanca envoltant 
 
 
 
 
 

Per seleccionar  un animal hem de prémer "V".  
 
Si volem modificar-lo , canviar el color o afegir 
alguna cosa dibuixant, seleccionem el pinzell.   
 
 
 
Un cop incorporats a l’escenari ens quedaria alguna 
cosa semblant a la imatge del costat... 
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Comencem la programació del conil
 

.      
 
   

 
Enregistrem la presentació del conill 
 
Un cop hem programat la primera acció
er la la segona: enregistrar la presentació que 
farà el conill. 
 
 

1r.  Despleguem els blocs verds  (so de 
l’acció). 

2n.  Seleccionem el micròfon i el desplacem a la 
zona de programació. 

 

Enregistrem :  
"hola, jo sóc un conill i com pastanagues
 
Per dramatitzar la frase cada alumne 
una veu divertida al conill i alternar la frase amb 
sorolls que pugui fer el conill menjant.
 
 
Escrivim el nom del conill  
 
Un cop hem programat la segona acció, anem 
el nom del conill. 
 

El que volem que passi és que un cop cada animal hagi dit la seva
frase de presentació, aparegui e l  seu
 
1r.  Despleguem els blocs liles  ( aparèixer
2n.  Seleccionem la bafarada i la desplacem a la zona 

de programació. 
 

En  aquest cas escrivim “CONILL”, i seleccionem “
 

 
 
 
 
 
Tanquem la programació del conill
 

 

Per a finalitzar les accions i tancar la seva programació,  recordem
(finalització  d’accions). 
 

Seleccionem el botó que és tot vermell per a tancar l’acció del conil
 

D’aquesta manera  aconseguirem que en tocar el conill
frase i aparegui el seu nom escrit a la bafarada
 

 

 
 

1r 2n 

 
 

 
 

  

Comencem la programació del conil l 

 Anem a començar pel conill.  
El seleccionem i per a crear la seva acció
 
Quan hem programat l’acció de Gat
començat amb el bloc “bandera verda
interessava iniciar l'acció en tocar aquesta, però ara
farem que comenci l'acció quan toquem a l'animal 
que volem que es presenti. 

1r.  Despleguem els blocs grocs (inici d’acció)
2n. Triem el que te un dit tocant una persona

a la zona de programació. 
 

 

conill  

cop hem programat la primera acció, anem 
segona: enregistrar la presentació que 

blocs verds  (so de 

Seleccionem el micròfon i el desplacem a la 

c un conill i com pastanagues" 

 pot posar-li 
una veu divertida al conill i alternar la frase amb 

. 

acció, anem per la tercera: escriure 

El que volem que passi és que un cop cada animal hagi dit la seva 
eu  nom  escrit. 

aparèixer ). 
desplacem a la zona 

LL”, i seleccionem “Ir” per desar-lo. 

conill   

i tancar la seva programació,  recordem que cal desplegar els 

botó que és tot vermell per a tancar l’acció del conill.  

aconseguirem que en tocar el conill aquest digui la seva 
escrit a la bafarada. 

 

1r 2n 

1r 
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El seleccionem i per a crear la seva acció (programació),  

Gat havíem 
bandera verda” ja que ens 

l'acció en tocar aquesta, però ara, 
que comenci l'acció quan toquem a l'animal 

blocs grocs (inici d’acció)    
riem el que te un dit tocant una persona  i el desplacem 

cal desplegar els blocs vermells  

 

ZONA DE PROGRAMACIÓ 

2n 
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Programem la resta d’animals  
 
De la mateixa manera que hem fet amb el conill, cal repetir el mateix amb els altres animals (gallina, porc i 
cavall). 
 
Recordem que cal seleccionar-los abans de començar i finalitzar l'acció amb el bloc vermell. 
 
Exemples de frases que podrien dir la resta d’animals: 

 
 

- Gallina : sóc una gallina, tinc plomes però no volo. Faig aix:í coco-coco-cocoo  
 
 
 

- Porc : jo sóc un porquet, faig: oink oink oink i m'agrada banyar-me al fang. 
 
 

- Cavall:   jo soc un cavall.  M’agrada molt córrer. Vols venir a fer una passejada? Renilla amb 
mi! Hiiiiii. 

 
 
 

Finalitzem el projecte 
 
Amb això ja hauríem acabat el nostre projecte.  
 
Comprovem que funciona: 
 

• Per a començar: premem el botó “ampliar  pantalla” i després la “bandera verda”  
• Per interactuar amb els personatges: premem amb el dit a sobre d’ells. 
• Per a sortir: premem el botó “disminuir pantalla” i llest. 
 

Ampliar pantalla    -  Bandera verda -  Interactuar - Disminuir pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


