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La nova app educativa per aprendre codi de Learny Land és un 
tribut al mític Super Mario Bros 

 
● Super Robot Bros: Play & Code ja està disponible per dispositius iOS 
● Dirigida a nens a partir dels 5 anys i disponible en més de 25 llengües  
● Amb exercicis i activitats per aprendre lògica i programació 

 
Super Robot Bros: Play & Code és un joc educatiu i divertit dirigit als nens i nenes majors de 5 

anys que vulguin aprendre les bases de la programació i el desenvolupament lògic.  

 

 
 

Com funciona 

L’univers d’aquest videojoc està format per 5 illes diferents i, en cada una d’elles, es treballen 

els conceptes clau per aprendre a programar: la seqüenciació, les accions, els loops, els 

condicionals y els events.  

 

Els infants juguen i aprenen mentre desbloquegen els diferents nivells amb els que es van 

trobant a cada una de les illes, els quals augmenten progressivament la dificultat, arribant a 

programar diferents línies d'accions en funció dels enemics que es presenten. 

 

A cada nivell es van incorporant nous elements per estimular i desenvolupar el pensament 

lògic amb accions tan senzilles com recollir monedes, obrir cofres i evitar que t'atrapin els 

diversos enemics: saltar a sobre de la tortuga, vigilar que no aparegui la planta carnívora o 

esquivar els projectils mentre avances cap a la bandera. 

 

I finalment, a la cinquena illa, podran convertir-se en experts programadors/es creant el seus 

propis nivells i compartint-los amb altres usuaris. A més, aquesta illa també està pensada 

perquè els pares, mares i mestres puguin crear els seus propis reptes per engrescar als fills i 

filles o alumnes a superar-los. 



 

 

 

Un tribut a Super Mario Bros 

La nova app de Learny Land és un petit homenatge al mític videojoc Super Mario Bros amb el 

qual moltes persones van descobrir els jocs de plataformes i es van enamorar dels videojocs, 

com a una eina per desenvolupar habilitats perceptives i la resolució de problemes. El tribut 

s’ha materialitzat en la part gràfica dels mons que el formen i en alguns dels elements que hi 

apareixen (la planta carnívora, el tortuga, el bolet, la moneda, el cofre o la caixa sorpresa), els 

quals són una versió d’aquest clàssic que ha enamorat a més d’una generació. 

 

Característiques i beneficis del joc 

Amb Super Robot Bros: Play & Code els més petits poden jugar i aprendre lliurement, sense 

pressió ni estrès: pensar, actuar, observar, fer-se preguntes i trobar les respostes. En 

definitiva, divertir-se fent que el robot avanci, salti i faci tot tipus d'accions per resoldre cada 

nivell i completar les illes. 

 

● Ajuda a desenvolupar el pensament lògic. 

● Escenaris fàcils i intuïtius amb interfícies atractives per a nens i nenes. 

● Dotzenes de nivells distribuïts en quatre mons en què es treballen diferents 

conceptes de programació. 

● Inclou conceptes de programació: loops, seqüències, accions, condicions i events. 

● Opció de crear nivells i compartir-los amb altres dispositius. 

● Contingut per a nenes i nens a partir de 5 anys.  

● Joc per a tota la família. 

● Sense anuncis. 

● Sense compres a l'interior ni enganys de cap tipus. 
 
Sobre Learny Land 
Localitzada al Bages, Learny Land és una companyia premiada internacionalment que desenvolupa 
aplicacions educatives per a nens i nenes aprofitant les tecnologies més innovadores i els dispositius 
més moderns, portant així un pas més enllà l’experiència d’aprendre i jugar. https://learnyland.com 
 
Segueix-nos: 
https://www.instagram.com/learnyland/ 
https://www.facebook.com/learnyland 
https://www.linkedin.com/company/learnyland/ 
https://twitter.com/LearnyLand  
 
Per més informació contactar amb: 
Marta Pérez  
Responsable de Comunicació 
marta@planetfactory.com  
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