
TALLER DE PARES I FILLS: CREA UN VIDEOJOC EN FAMÍLIA 

Formació de 8h.  

 Dissabtes, 17 i 24 de setembre de 9 a 13h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

 

INSCRIPCIÓ 

 

Preu: 100€ - ( pare + fill/a) 

 

 

Programa:  
 

Sessió 1  
1. Què és Scratch?  
2. Creació d’un usuari Scratch.  
3. Entorn Scratch: Escenari, blocs, vestits, 

fons.  
4. Crearem el nostre primer programa.  

 
Sessió 2  

1. Scratch cards: Resol tots els reptes pro-
posats.  

2. Exemples de projectes divertits utilit-
zant webcam, micròfon, robots...  

3. Realització d’un petit videojoc sencer  

La nostra docent: la Ma Mercè Pi és enginyera tècnica industrial i enginyera 

d’Organització Industrial per la UPC. A més, compta amb un Màster en Creació i Producció 
Multimèdia: Tecnologies i Aplicacions per la UOC. La Mercè Pi compta amb una àmplia experiència 
com a Responsable de la Unitat de Desenvolupament de Continguts Web de la UAB i és experta en 

planificació i coordinació de projectes web.  

 T’agradaria passar més estones amb el teu ? 

 T’agradaria fer una activitat conjunta amb la que poder compartir grans moments 

aprenent i divertint-vos? 

 Vols una formació pel teu fill que impliqui la lògica, les matemàtiques però també la 

creativitat i la imaginació? 

A ESEC hem creat un taller per a tu i el teu fill/a (edat entre 6 i 12 anys). 

Creeu el vostre propi videojoc,  

compartiu aquesta experiència junts i apreneu jugant! 

Dissabtes al matí a ESEC, viu estones  

irrepetibles amb els teus fills 

Amb Scratch l’aprenentatge és senzill, ràpid i  

directe. Aprendreu a programar, sense limits a la 

vostra creació, i afavorint el treball en equip 

Àrea: Informació 
Circular: TRA-16.167 
Data: Sabadell, 21 de juliol de 2016 
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