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Manual d’instruccions 
 

A qui s'adreça: 

CM i CS de Primària 

Secundària 

Descripció: 

És un kit  d'invenció, que permet trobar maneres creatives d'interactuar amb els 

ordinadors, utilitzant objectes quotidians com a substituts del teclat i del ratolí. 

Makey-Makey  no deixa de ser doncs un teclat/ratolí, només que  nosaltres 

decidim quin objecte volem que sigui una cosa i l'altra: un plàtan, o qualsevol 

altra fruita o hortalissa, un tros de plastilina, un got ple d'aigua... 

La part principal del kit  és la placa de circuit  de dues cares. El kit també 

consta d'un cable de connexió USB, 10 cables de doble pinça (cables cocodril) 

i 10 cables pont de diferents colors. 

L'objectiu és iniciar als nens i nenes en el món de la programació.  

Recomanacions: 

Un cop connectats, provem de substituir el ratolí/teclat amb diferent material 

per comprovar si funciona. 
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A tenir en compte: 

Es pot tenir una connexió efectiva amb qualsevol cosa que sigui conductora de 

l’electricitat per poc que sigui.  

o Materials conductors: 

• Qualsevol fruita o hortalissa, i molts altres tipus de menjar. 

• Prova amb les fulles i flors d’algunes plantes, mentre estiguin molt 

seques. 

• Les persones també són conductores. 

•  Molts tipus de massa modelable com la plastilina i el fang si es 

mantenen humits.  

• El grafit d’un llapis (Utilitza línies abundants i fosques sobre una 

superfície plana). 

• Paper d’alumini i altres materials de metall (monedes, imants, 

femelles i cargols, coberts, o paelles i olles). 

o Altres fets a tenir en compte :   

• Sempre es poden combinar materials conductors i no conductors. 

Per exemple : mullar un foli o adjuntar-hi trossos de plastilina. 

• Comprovar que el material estigui ben aïllat per tal que no es 

produeixin curts circuits. 

• Pots inventar tot tipus de taulers creats per tu amb tot tipus de 

materials. Aquí tens algunes recomanacions per fer creacions 

creatives i passar-t’ho bé: Pilotes de platja, plates, capses de 
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cartró, diferents tipus d’escuma, blocs de Lego,  petites joguines, 

diferents peces de roba (llana, fil, elàstic, etc...) 

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

• Inicia’t amb les diferents Apps: 

Prova d’utilitzar el kit Makey Makey amb alguns dels programes que et deixem 

a continuació: 

1. Bongos.  Prova com sonen els “Bongos”  amb el teu 

material connectat a la placa Makey Makey entrant a 

l’enllaç: www.makeymakey.com/bongos 

2. Piano.  Connecta més tecles amb la placa Makey 

Makey per poder arribar a tocar diferentes notes amb 

el piano. www.makeymakey.com/piano 

3. Scratch . Familiaritza’t amb l’entorn de programació 

Scratch amb el qual podràs crear històries 

interactives, animacions, jocs, música i art. O 

interactuar amb altres creacions compartides a la 

web: www.scratch.mit.edu  

O ves a  www.scratch.mit.edu/studios/223260 per trobar altres projectes 

pensats  per ser utilitzats amb el teclat Makey Makey. 

Ves al document extern “Instruccions d’ús Makey Makey & Scratch” per 

començar a conèixer com programar animacions per ser connectades amb 

Makey Makey. 
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4.  Altres  aplicacions que poden interactuar amb el Makey Makey: 

Powerpoint 

Photobooth 

Music Players 

Video Players (Youtube inclòs) 
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• Activitats programades en Scratch i que s’executen mitjançant una 

placa Makey Makey 

1.- Encaixar el triangle al seu lloc  

L’activitat consisteix en fer encaixar el 

triangle al seu lloc mitjançant les 

tecles del cursor i les lletres W i A per 

fer els girs. Utilitzar una lona de base i 

crear unes tecles grans amb material 

conductor que es connectaran a una 

placa Makey Makey. Les tecles es 

poden clicar amb les mans o amb els 

peus. 

www.scratch.mit.edu/projects/133699225/ 

2.- Practiquem les taules de multiplicar 

Aquesta activitat consisteix en generar multiplicacions a partir dos nombres 

aleatoris del 3 al 9. Les respostes es faran mitjançant una consola, elaborada 

amb materials conductors, connectada a una placa Makey Makey. Per això 

s’han establert les equivalències de valors següents: 

w=1, a=2, s=3, d=4, f=5, g=6, fletxa amunt=7, fletxa avall=8, fletxa dreta=9, 

fletxa esquerra=10 

 

www.scratch.mit.edu/projects/140483018/ 
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3.- L’enigma dels pastissos 

L’Almudena i el Bru participen en un berenar. L’Almudena s’ha menjat la meitat 

dels pastissos, i el Bru, la meitat del que quedava més 3 pastissos i ja no en 

queden més. Quants pastissos hi havia al berenar? 

Crear una consola amb diferents materials connectada a una placa Makey 

Makey amb 6 possibles respostes. Els valors de les lletres de la placa Makey 

Makey serien:  w=4, a=8, s=12, d=16, f=20, g=24 

 

www.scratch.mit.edu/projects/137437207/ 

 

 

4.- Juguem amb els nombres primers 

L’activitat consisteix en demanar si és primer el nombre que es mostra a la 

pantalla. Hi ha 5 vides (cors) que es poden perdre o recuperar en funció de les 

respostes. Crear una consola amb els botons SÍ i NO. Donat que la lletra N no 

hi és a la placa Makey Makey es farà servir la lletra W per a les respostes del 

NO. 

 

www.scratch.mit.edu/projects/141511980/ 
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5.- Juguem al tres en ratlla amb Makey Makey 

El clàssic joc de tres en ratlla on cada jugador ha d’aconseguir col·locar 3 fitxes 

en línia vertical, horitzontal o en diagonal. Construir una consola amb diferents 

materials connectada a una placa Makey Makey. Les tecles que s’utilitzaran per 

jugar són:  w, a, s, d, f, g, fletxa esquerra, fletxa amunt, fletxa dreta. 

www.scratch.mit.edu/projects/145160475/ 

 

 

 

 

 

 

6.- Classificador de triangles  

L’activitat tracta en relacionar els diferents tipus de triangle amb el so 

corresponent. Tenint en compte els següents valors: tecla dreta= so “recte i 

escalè”, tecla a = so “isòsceles i agut”, tecla esquerra= so “isòsceles i obtús”, 

tecla amunt= so “isòsceles i recte”, tecla amunt= so “isòsceles i recte”, tecla w= 

“equilàter i agut”, tecla avall= so “escalè i agut”,  tecla espai= so “escalè i 

obtús”. 

www.scratch.mit.edu/projects/71600476/ 
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o Variant I:  Relacionar el so dels diferents tipus de triangle amb un tauler 

creat. Els triangles hauran d’aparèixer en una superfície connectada a la 

placa Makey Makey, dibuixats en llapis o amb qualsevol altre material 

com ara el fil (mesurant els angles i costats).   

o Variant II:  Crea la mateixa activitat classificant polígons.  (Exemple) 

       

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/88846524/ 

Mou el personatge amb les fletxes per arribar a les figures i respondre la 

pregunta. 

 


