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Breu introducció a l’entorn de treball d’Scratch 

Scratch es pot fer servir sense connexió a internet (instal·lant l’aplicació al nostre ordinador) o 

connectats a internet. En aquesta introducció farem servir l’opció de connectar-nos a Scratch 

amb un ordinador amb connexió a internet. 

 

INSTRUCCIONS PER SEGUIR AQUEST TALLER 

Primer, obrirem el nostre navegador (Firefox, Chrome, Safari, ...) i anirem a l’adreça: 

https://scratch.mit.edu/ 

Ens apareix una finestra com la següent: 
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Si la plana us surt amb un idioma diferent i el voleu canviar a Català, Castellà o un altre idioma 

que conegueu, aneu a la part inferior de la plana: 

 

 

I escolliu en l’opció desplegable el menú que desitgeu: 

 

  

Pel taller d’avui farem servir un usuari que ja us hem creat. 

USUARI: robotecsantjordi2015 

CONTRASENYA: santjordi2015 
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A dalt, a la dreta, hi ha l’opció de menú “Inicia la sessió”. La premem. Ens surt la següent 

pantalla on podem entrar el nom d’usuari i la contrasenya: 

 

 

 

Introduïm el nom d’usuari i la contrasenya que us hem donat i premem el botó “Inicia la 

sessió”. Apareix: 

 

 

Podeu veure, a dalt a la dreta, el nom de l’usuari. Si us dóna error, torneu a provar amb el nom 

correcte d’usuari i contrasenya. 
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Ara, premem sobre el nom de l’usuari i, en el menú que apareix, escollim “Les meves coses”: 

 

 

Es apareix la següent pantalla: 
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Ara, escollirem el projecte que farem servir. Atenció si escollim el projecte Sant Jordi 2015 i 

premem a damunt del nom (de color blau), apareixerà: 

 

 

Aquesta pantalla ens permet executar el programa que ja em fet, però no permet fer un 

programa o editar-lo. Per tant, si tornem a la pantalla anterior, premerem el botó anomenat 

“Com està fet” del projecte Sant Jordi 2015. Apareix la pantalla per programar (s’anomena 

l’entorn de programació): 
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INSTRUCCIONS PER FER PROGRAMES SCRATCH A CASA 

Primer, obrirem el nostre navegador (Firefox, Chrome, Safari, ...) i anirem a l’adreça: 

https://scratch.mit.edu/ 

Ens apareix una finestra com la següent: 

 

 

A l’inici d’aquest document teniu instruccions per canviar d’idioma l’Scratch si us surt en un 

idioma no desitjat. 

 

Si no tenim creat un usuari, el primer que fem es crear-ne un. Per això, seleccionem l’opció 

situada a dalt a la dreta que diu “uneix-te a Scratch”. Apareix la següent pantalla: 
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Introduim el nom i la contrasenya. Si el nom ja existeix perquè un altre usuari l’a triat, ens ho 

indica i hem d’escollir-ne un de nou. ATENCIÓ: Recordeu bé el nom i la contrassenya, doncs 

,cada vegada que volgueu entrar a Scratch, us els demanarà. Premem “Següent” 

 

 

Introduïm el mes i l’any de naixement, escollim si som nois o noies i el nostre país. Premem 

“Següent”: 

 

 

ntroduïm la nostra adreça de correu  electrònic. Premem “Següent” 

 

 

Premem “D’acord, comencem” i ja em crea el nostre compte al servidor d’Scratch.  

Ja som un usuari de la comunitat Scratch. 

Ara, anem a programar! 
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Per entrar, anem a la pantalla principal d’Scratch: 

https://scratch.mit.edu/ 

A dalt, a la dreta, hi ha l’opció de “Inicia la sessió”. La premem. 

 

 

 demana usuari i contrasenya. Introduïm el valors que heu fet servir al donar-vos d’alta i 

premem el botó “Inicia la sessió”. Apareix una pantalla com la següent: 
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Escollim CREA a dalt a la dreta. Apareix la següent pantalla: 

 

 

Anem a fer un petit programa. Ara no pretenem fer un curs d’Scratch. Si voleu aprendre més, 

podeu anar a moltes planes web que us ensenyen a programar amb Scratch, com per exemple: 

http://scratchcatala.com/tutorial-scratch/. Robotec, en dates properes, té previst fer un curs 

d’Scratch a Torroella. 

Definim les següents ordres: 

 

 

Per posar les ordres a la part dreta de la imatge, farem: 

1. Escollim ESDEVENIMENT (a la part central de la imatge, en color taronja) 

 

www.robotec.cat  

 

10 Taller d’Scratch         Sant  Jordi 2015 

 

2. Escullo la ordre “Quan la bandera verda es premi” i l’arrossego a la part dreta de la 

imatge. 

3. Escullo MOVIMENT (a la part central de la imatge, en color blau) 

4. Escullo la ordre “Mou-te 10 passos”  i l’arrossego a la part dreta de la imatge de 

manera que quedi encaixada amb l’ordre “Quan la bandera verda es premi” tal i com 

mostra la imatge. Si no queda encaixada, l’hem de moure fins que hi quedi. 

 

Ja hem fet un programa amb Scratch. Per provar-lo, premem la bandera verda que hi ha a 

la part superior esquerra (al costat de l’hexàgon vermell). Si tot ha anat bé, veurem que el 

gat es mou 10 passos. Ara ja podem fer les proves que vulguem i podem complicar tant 

com se’ns passi pel cap el nostre programa. 

 

Ara ens queda donar-li un nom. Com veieu, a la part superior dreta, l’hem anomenat 

“Primer-programa” 

 

 

  



 

www.robotec.cat  

 

11 Taller d’Scratch         Sant  Jordi 2015 

 

I escollim l’opció “Fitxer” i “Desa ara”: 

 

 

Ara ja hem guardat el nostre programa. Però, on és? 

Anem a l’opció “Fitxer” i “Les meves coses”: 
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I ens surt: 

 

 

El lloc on tenim guardats tots els nostres programes. Podem veure com hi ha un programa 

anomenat “Primer-programa”. 

 

 


