
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar els infants en els fonaments 
bàsics del llenguatge de programació 
de manera lúdica i divertida a través 

del programa Scratch 3.0.

Descobrir les diferents possibilitats, 
usos i aplicacions que ofereix la 

informàtica per tal d’aprendre a crear 
nous productes informàtics.

Valorar l’autonomia, així com el 
treball en equip, tot gaudint del 

procés creatiu de nous productes 
informàtics creats pels propis infants.

Des de l’any 2012, nombrosos països europeus han assolit excel·lents resultats treballant des de 

l’àmbit extraescolar a partir de la creació de programes informàtics. Els clubs del Codi apropen el 

llenguatge de programació als infants, per tal de fer-los explorar de manera lúdica i imaginativa 

les infinites possibilitats que brinden els ordinadors. D’aquesta manera, aprenen a donar un ús 

responsable i complet a la tecnologia que tenen més a l’abast, creant tota mena de productes 

informàtics com: videojocs, animacions o pàgines webs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia i durada de l’activitat: els dilluns de Gener (14, 21 i 28) 
i Febrer (4, 18 i 25) 

 Places: 8 

 Inscripció de dilluns 3 a divendres 21 de desembre 

 Tipus: activitat gratuïta, organitzada per l’AFA. 

 Tècnics: classes tutoritzades per pares i mares 
voluntaris/es. 

 Important: aquesta activitat és una repetició dels 
monogràfics realitzats durant el curs 2017-2018 en què  
van prendre part alumnes de 5è i 6è. 

 

• L’activitat es durà a terme a la sala d’ordinadors, on cada infant
disposarà d’un PC per treballar un concepte informàtic en cada sessió.
A través de l’aprenentatge de conceptes s’estimularà als nens i nenes a
emprendre un projecte en què dissenyaran un producte informàtic
amb una utilitat concreta. En aquest procés creatiu hauran de
mobilitzar tots els conceptes apresos amb l’ajuda del tècnic voluntari,
així com tots aquells coneixements que considerin interessants en
relació al disseny del contingut, la imatge i la utilitat del seu projecte.
Cada infant podrà aprofundir en tot allò que més li hagi interessat des
de casa, de manera voluntària, a través del seu compte personal del
programa Scratch 3.0, l’eina que s’utilitzarà per a guiar l’aprenentatge i
per a realitzar el projecte.

• El Club del Codi representa un espai d’aprenentatge col·lectiu (a l’aula)
i individual (a casa) en què els infants poden partir de les seves
necessitats i/o inquietuds per aprendre a crear productes informàtics
que hi donin resposta. El procés d’aprenentatge permet mobilitzar tots
aquells coneixements que els alumnes considerin interessants fent ús
del llenguatge de programació. Així doncs, el Club del Codi és una
proposta transversal, on no es cerca un resultat concret, sinó
despertar la creativitat, la inventiva i el criteri personal a través de la
informàtica.


