Hola, com et dius?
nosaltres som l’àlex i la Mila
i junts formem
l’equip de codificació
Vols entrar al nostre equip?

què és la codificació?

És un llenguatge especial, un conjunt
de regles precises anomenat

siguem clars...
grama!

o
tot és un pr

deojocs,
Les tauletes i els vi litzen
é uti
per exemple, tamb icular.
part
aquest llenguatge
Si l’aprens, sabràs
fer que funcionin!

codi informàtic

que els codificadors, és a dir,
els programadors,
fan servir per donar
ordres als ordinadors.

ELs programes? fes-los girar
perfectament

A cada capítol trobaràs una roda:
fes-la girar i completa les figures
per decidir què cal fer. Després, passa
la pàgina per descobrir com canvia
la història a partir de les teves tries.

Només així aprendràs a fer que
els ordinadors t’entenguin i que evitin
cometre errades!

Fins i tot els objectes supertecnològics
entenen només ordres clares i senzilles.
Programar significa pensar igual que ells.
I això com es fa?
De moment, no necessitem ni teclat ni
monitor: n’hi ha prou amb uns exercicis
fàcils i divertits.

Abans que res, les instruccions
Per dur a terme una tasca com, per exemple, preparar-se
per anar a l’escola, cal fer una certa quantitat de petites
accions que anomenem «instruccions»: llevar-se, esmorzar,
etc. La llista de les instruccions s’anomena
«algoritme».

Acaba
els deures
Berena

L’Àlex és una miqueta despistat, i per
això la mare li deixa pòstits a la nevera
amb les instruccions per preparar-se
per a la festa de disfresses.
Però els pòstits han caigut i ara
et toca a tu tornar-los
a ordenar
correctament.

1, 2, 3... origami!

Has fet mai un origami, és a dir, una d’aquestes
figuretes precioses creades amb paper plegat?
Doncs el procediment que descriu els plecs
que cal fer és un algoritme.
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Dona
la benvinguda
als teus amics

Divertiu-vos junts

Gira la roda i tria
Ordena-ho tot!

Per aconseguir un resultat perfecte cal seguir les instruccions en un ordre
determinat i respectar-lo al peu de la lletra. Si no, ens emportarem una sorpresa
desagradable, com li ha passat a l’Àlex...

com alinear les figures.

Després, passa la pàgina
i comprova si ho has endevinat!

Per ajudar l’Àlex a preparar-se correctament,
les instruccions han d’estar en l’ordre adequat.

Els ingredients
de l’algoritme perfecte...
Les instruccions que un codificador dona a l’ordinador,
a banda d’estar ben ordenades, han de ser clares
i completes. Si no, la màquina es farà un embolic.
...per fer un pastís!

Una recepta també és una espècie d’algoritme!
Per fer un bon pastís és necessari que totes les quantitats
dels ingredients siguin exactes i no ens hem
de saltar cap pas.
En Max juga a fer de xef.
però falla alguna cosa a la recepta...

«Hi he posat massa crema: a la recepta
no deia quina quantitat n’hi calia!»
«No hi he afegit el llevat,
que la fa alta i toveta:
aquest pas no hi era.
Les instruccions
estaven incompletes!»
Torna enrere i descobreix
com podrien haver anat les coses.

Programar és com inventar una recepta:
si l’escrivim bé, l’ordinador farà una feina... deliciosa!

