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Repassem SCRATCH 

Hola a tots i totes. 

 

26 de febrer de 1998. Uns pirates informàtics aconsegueixen entrar dins dels servidors 

(ordinadors ) del Pentàgon ( Seu del departament de defensa del país ), Virginia, Estats 

units d’Amèrica. 

 

"Ha sido el ataque más organizado y sistemático jamás sufrido por el 

Pentágono", reconocía ayer el secretario de Defensa adjunto, John Hamre. 

En las últimas dos semanas, piratas informáticos no identificados han 

logrado penetrar en los ordenadores del edificio central de la defensa 

norteamericana. Fuentes oficiales reconocen que el ataque informático llegó 

a "todos los sistemas", aunque aseguran que los documentos secretos no 

fueron vulnerados. 

 

Continuarem aquestes activitats de repàs amb una activitat d’investigació. 

Us hem escanejat les planes del llibre que creiem més interessants, per repassar el 

concepte, al final del document. 

 

Us proposem analitzar la seguretat de la vostra aplicació preferida... tik tok, snapchat, 

istagram, facebook...la que vulgueu.  Busqueu informació de si la vostra app ha rebut 

algun tipus d’atac, per part d’algun hacker, quin tipus de seguretat té, quin tipus de 

contrasenya demana..( majúscules, minúscules, números, símbols, etc...) 

Si no utilitzeu aquest tipus d’aplicació també podeu buscar i analitzar algun atac de 

hackers a alguna pàgina web important o a algun tipus d’aplicació. 

Apa.....ja teniu feina! Recordo que disposeu d’un enllaç per poder accedir a l’estudi 

d’Scratch per penjar la vostra mandala (activitat anterior), la meva mare sempre 

diu....“mas vale tarde, que nunca”. 

5è A (Joan) https://scratch.mit.edu/studios/26489553/ 

5è B (Joan) https://scratch.mit.edu/studios/26489556/ 

5è C (Joan) https://scratch.mit.edu/studios/26489561/ 

 

5è A (Montse) https://scratch.mit.edu/studios/26591344/ 

5è B (Montse) https://scratch.mit.edu/studios/26591359/ 
5è C (Montse) https://scratch.mit.edu/studios/26591363/ 
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Us recordem  els nostres correus per si teniu algun dubte o ens voleu consultar 

qualsevol cosa. 

 

fcps.joan.grases@stjosep.com      fcps.montse.urgell@stjosep.com 

Joan Grases i Montse Urgell 

ecursos ecnològics plicats 

Educació Primària 
 
COL·LEGI  SANT  JOSEP 
SANT  SADURNÍ D’ANOIA 
Codi Ensenyament: 08027331 
 
c/ Germans St. Gabriel, 2 
08770  SANT SADURNÍ D’ANOIA 
Telèfon: 938183410 
 
 
Correu: fcps@stjosep.com  
Web:  www.stjosep.com 
Facebook: www.facebook.com/santjosepsantsadurni 
Twitter: @santjosepFCPS 
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