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Scratch Day és una xarxa d’es-
deveniments mundials que s’or-
ganitzen al voltant de l’eina de
programació Scratch creada pel
MIT (Massachusetts Institute of
Technology). L’esdeveniment
d’enguany se celebra el dissabte
14 de maig, i compta amb més de
300 activitats mundials.

Scratch és un llenguatge de
programació i una comunitat en
línia on els nens i joves poden
programar i compartir mitjans
interactius com ara històries,
jocs i animació amb persones de
tot el món. A mesura que els
nens creen amb Scratch, apre-
nen a pensar de forma creativa,
a treballar la col·laboració i a
raonar de forma sistemàtica.

Les habilitats de Ciència de

Computació, que són les relacio-
nades amb aprendre a codificar,
fomenten l’aprenentatge de re-
solució de problemes, la lògica i
la creativitat. Introduir ben aviat
els nens i joves en totes aquestes
habilitats els permetrà disposar
els coneixements imprescindi-
bles en el segle XXI, fonamen-
tals sigui quin sigui el seu futur
professional, segons explica Do-
lors Casellas, d’Edukbits.

Portes obertes i tallers gratuïts
El centre de robòtica i progra-
mació Edukbits, que comparteix
de ple aquests interessos i filo-
sofia, obrirà les portes el 14 de
maig per tal que tothom, que
vulgui,  pugui anar a programar
un petit joc amb la plataforma
Scratch.

Els tallers gratuïts, d’aproxi-
madament una hora de duració,
serviran per iniciar-se al món de
la programació en general i a
Scratch en particular als nens/es
i joves a partir de 7 anys.

Per tal de participar, només
cal que les persones interessades
s’inscriguin a l’adreça electròni-
ca  info@edukbits.com i se’ls as-
signarà una hora del dissabte 14
de maig perquè puguin desco-
brir el fascinant món del pensa-
ment computacional i la creació
de videojocs.

FIGUERES | REDACCIÓ

EDUKBITS

Edukbits s’uneix 
a l’«Scratch Day»
LA CITA D’ENGUANY TÉ LLOC
EL 14 DE MAIG A TOT EL
MÓN I FIGUERES TAMBÉ HI
PARTICIPA DES DEL CENTRE

Escolàpies Figueres ha iniciat
les inscripcions definitives per al
seu Casal d’esSCtiu, una activitat
que segueix el tarannà educatiu
del centre, amb l’empremta del
seu estil i que té com a precedent
l’èxit de l’any passat. Aquest Ca-

sal es farà del 4 al 29 de juliol. Els
participants podran seguir-lo du-
rant tot el mes o només durant
una de les dues quinzenes, que es
repartiran entre el 4 i el 15 de ju-
liol i el 18 i el 29 del mateix mes. 

Els horaris també inclouen la
doble possibilitat de jornada
completa (de 9 a 13 i de 15 a 17 ho-
res) o només de matí (de 9 a 13
hores), amb possibilitat d’utilit-
zar el servei de menjador. També
hi haurà acollida matinal de 8 a 9
hores.

El Casal d’eSCtiu està destinat,
preferentment, a l’alumnat de les

Escolàpies, però el centre té pre-
vist estudiar les propostes afora-
des que puguin arribar si queden
places lliures.

Escolàpies explica que “l’ob-
jectiu del casal és continuar a l’es-
tiu, temps de lleure, generant
nous espais d’aprenentatge i de
creixement per als nostres infants
i joves: espais lúdics, d’interiori-
tat, sortides, esports, anglès, mú-
sica; espais familiars, de relació,
d’ajuda, de tenir cura els uns/es
dels/de les altres; espais on tot-
hom se senti acollit/da, cuidat/da
i acompanyat/da”.
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Obertes les inscripcions per 
al Casal d’eSCtiu d’Escolàpies
L’ACTIVITAT TÉ HORARIS DIVERSOS I ESTÀ DESTINADA ALS ALUMNES DEL CENTRE 
ESCOLAR I S’ESTUDIARAN DEMANDES EXTERNES, SI QUEDEN PLACES LLIURES

Les activitats combinen el lleure amb la convivència i l’aprenentatge. ESCOLÀPIES

Els joves adquireixen noves habilitats. EDUKBITS

EDUKBITS � Salvador Espriu, 4.
Baixos. � Figueres  
@Més informació i inscripcions:
info@edukbits.com
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ESCOLÀPIES FIGUERES 
� Carrer Peralada, 55. � Figueres 
� Més informació: 972 50 07 31 
� www.escolapiesfigueres.org
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TINDRÀ LLOC EL 17 DE MAIG. Des
de l’assignatura d’Emprenedoria de
Tercer d’ESO, s’organitza per al
pròxim 17 de maig la primera edició
de la Fira d’Emprenedoria de les
Escolàpies Figueres. L’activitat es farà
a l’escola i és oberta a tothom. Es
dóna la circumstància que un equip
d’Escolàpies –a la foto– ha estat el
guanyador d’un dels Premis
Emprenedors de l’Alt Empordà.

�

Primera Fira de
l’Emprenedoria
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