
PRESENTACIÓ DEL MÒDUL 
MUSICAL DE SCRATCH

Preparada per Steam4all
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Mòdul musical a Scratch

A Scratch disposem d’un mòdul que ens permet reproduir notes musicals.

Veurem que és molt senzill de fer servir.

Comencem obrint Scratch (https://scratch.mit.edu/) i creant un nou projecte, fent 
servir el botó Crea del menú
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Fes clic a baix a l’esquerra
per afegir una extensió
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Extensió musical

Triem l’extensió que diu Música
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Extensió musical instal·lada

Ens apareix a l’esquerra el bloc d’instruccions 
per fer música i tota la llista d’instruccions 
disponibles, que surten en color verd. Veiem que 
podem triar diferents instruments, i triar una nota 
per que soni durant un cert temps.

Anirem explicant ara les diferents opcions amb més 
detall.



Començar el programa

Triem les quatre

instruccions següents
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I les ajuntem



Primera nota musical

Al fer clic a la bandera verda

sentirem una nota musical

Si no sona, revisem el volum de l’ordinador.

La nota que sona és un Do

Afegim dos blocs més al nostre programa, del tipus
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Canviar la nota

Si fem clic sobre el número 60 ens apareix un teclat de piano.

Podem anar provant per veure com sonen altres notes del teclat
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Tres notes

El nostre programa ha de quedar amb 
tres notes (60, 62, 64) que 
corresponen al Do, Re, Mi

FEM-LO SONAR !! amb 
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Repeticions

Si afegim una nota més (60)  i un bloc que 
digui repeteix 2

tindrem un petit programa que farà sonar 
quatre notes musicals dos cops

FEM-LO SONAR !! amb 
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Canviar el ritme

¿I que pasa si canviem el tempo

i en lloc de 60 posem 20?

EXACTE !. Les notes sonen igual però

més lentament!

Per això serveix el tempo, per fixar el 
ritme de reproducció de les notes.
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Canviar l’instrument

Tornem a posar el tempo a 60

i canviem l’instrument, per exemple fem 
servir un clarinet.

O podem provar un cor de cantaires!

FES PROVES AMB ALTRES 
INSTRUMENTS !!
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Una partitura

Bé, ja trobem a faltar 
una partitura per que 
ens digui quines notes 
cal fer servir perquè 
soni una cançó de 
forma que ens agradi. 
El nostre programa 
correspon als dos 
primers acords de la 
partitura de la cançó

Frère Jacques
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Partitura completa

La partitura completa és una mica més llarga i difícil de convertir en un programa, 
si no expliquem abans una mica de teoria musical.

Per això tenim un document que es diu “NOTES MUSICALS PER SCRATCH”
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Agraïments i Contribucions i Llicència
  Les diapositives estan sota el Copyright 2021 © Steam4all, i estan disponibles públicament sota una llicència 
Creative Commons Attribution 4.0. amb l'obligació de mantenir aquesta última diapositiva en totes les còpies 
del document, o una part, per complir amb els requeriments d'atribució de la llicència.
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