
 
 

Títol:  Scratchibox 

 
Objectius  

1. Respondre davant de reptes i projectes de caràcter musical i tecnològic aplicant els              
coneixements adquirits.  
2. Crear solucions adients a problemes concrets mitjançant les eines tecnològiques de que es              
disposen. 
3. Practicar el pensament lògic i la creativitat. 
4. Treballar en equip i cooperar entre diferents disciplines. 
5. Practicar la composició i interpretació vocal de bucles (loops) fent servir l'escala pentatònica. 
 

Descripció de la proposta  
 
Proposta inspirada en l'APP Incredibox i en el projecte musical de l'escola. Es proposa als               
alumnes el repte de crear un "Cor a capella virtual" amb l'aplicació d'Scratch. Per aconseguir-ho               
hauran d'escollir els recursos tecnològics (gravadores, editors de so, de fotografia i partitures...)             
adequats. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
1- Descobrir i jugar amb l'aplicació "incredibox": Individualment cada alumne/a explora           
l'aplicació i en descobreix les seves possibilitats. 
 
2- Es presenta el repte "Scratchibox" i s'engresca als alumnes a crear el seu propi "Cor a                 
capella virtual": S'organitzen grups de 3 o 4 alumnes. Es vetlla que els grups siguin heterogenis                
i que cada alumne/a pugui gestionar els seus recursos personals per contribuir en la resolució               
de la tasca.  
 
3- Cada grup composa entre 4 i 6 bucles, fent servir l'escala pentatònica i una durada de 8 o 16                    
pulsacions: Es fa servir paper pautat o directament al "MuseScore". Si es fa servir l'editor de                
partitures es poden escoltar les diferents creacions i triar les millors melodies. 
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4- Els alumnes interpreten "a capella" els bucles composats i els enregistren amb una              
gravadora: Posteriorment editen els àudios en format mp3 amb "l'Audacity" assegurant que tots             
segueixin la mateixa pulsació. Per assegurar precisió en el tempo recomanem als infants que              
es col·loquin els auriculars i s'ajudin amb l'àudio del "MuseScore" per cantar i gravar-se. 
 
5- Fer i editar dues fotografies individuals que seran els "personatges" que es pujaran i               
s'escolliran a l'hora de programar el diferents blocs amb l'Scratch: Les imatges han d'expressar              
moviment: com si fossin cantants, moviment de braços, inclinant el cap, picant de mans...  
 
6- Programar l'Scratchibox perquè soni el "Cor a capella virtual" que ha ideat cada grup: 
Els alumnes ja s'han d'haver iniciat en la programació amb Scratch i estar registrats a la web                 
https://scratch.mit.edu. En cas contrari s'han de donar d'alta al grup classe creat pel docent. 
 
7- Presentar i compartir amb el grup classe els jocs creats: 
Un cop cada grup se sent satisfet amb el seu "Scratchibox" li posa un títol i comparteix l'enllaç                  
amb la mestra que serà l'encarregat d'afegir el projecte a "Estudis". 
Un cop arribem al final del repte és el moment de compartir i jugar. Un cop hem provat els jocs                    
dels companys fem una posada en comú i posem en valor els punts forts de cada proposta. 
 
Recursos emprats  
 
Tal i com s’ha anat detallant anteriorment per a realitzar el projecte s’ha necessitat:  
Ordinadors, gravadora de so, càmara de fotos, instruments musicals de suport, auriculars. 
Editor de partitures «MuseScore», editor de so «Audacity», Editor de fotos online. 
Webs: Incredibox, Scratch. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
1. Possibilitats sonores dels recursos digitals 
2. Possibilitats corporals comunicatives. 
3. Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional. 
4. Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius. 
5. Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal. 
6. Creació de missatges sonors i corporals amb l’ús de recursos digitals a partir de la                
combinació de diversos mitjans i tecnologies de la comunicació. 
7. Resolució de reptes (mitjançant la programació) fent servir la lògica i el pensament crític per                
arribar a una possible solució. 
8. Utilització d’aplicacions digitals incorporant diversos formats. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Cicle superior 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
Àmbit artístic en relació amb l’àmbit digital.  
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Documents adjunts 
 
https://www.incredibox.com/  
https://scratch.mit.edu/  
https://drive.google.com/file/d/1OO1HdjMGtLmnFFvZ1XpfbcZ21NuaDGS7/view?usp=sharing  
 
Autoria 
 
Marta Noró Castells 
Mestra de l’Escola Pereanton de Granollers 
Projecte iniciat el curs 2018-2019 
Agrair a en Carles Ceacero, a l’Àgata Medalla i als alumnes de 6è per la implicació en el 
projecte. 
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