
 

  

 

ROBÒTICA A 
L’AULA? SI. 

Al currículum integrat: scratch, robots i apps 

 
 
 
 
 
ESTAND INTERACTIU 
És possible que la programació i la robòtica 
formin part activa de l’activitat setmanal de 
l’escola? Ho vols comprovar? Nosaltres ho 
hem fet realitat! Us convidem a provar-ho. 

escolacarrilet@xtec.cat 
Al curriculum integrat: scratch, robots I apps. 
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Descripció de la 
proposta. 

Què oferim? 
L’alumnat i mestres de l’Escola Carrilet de Palafrugell us oferim la possibilitat de provar com 
treballem a l’aula la programació i la robòtica. Volem demostrar-vos que no només és 
possible, sinó també real. 

Al nostre estand trobareu alumnes de 5è i 6è amb moltes ganes i il·lusió d’acompanyar-vos 
en la pràctica de la programació de robots Imagina3Dbot. A cada assistent se li proposarà 
un o dos reptes i tindrà un alumn@ expert que el guiarà i assessorarà en la seva resolució. 

Al jovent us assegurem una bona experiència. Als mestres una realitat. 

“Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, 
involucra’m i ho aprenc” 

Benjamin Franklin. 
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D’on venim?  
Al currículum integrat: scratch, robots i apps 
L’Escola Carrilet és una escola pública 

situada en el barri de La Sauleda, a 
l’extrem sud-oest de Palafrugell. L’alumnat 

de l’escola respon a les característiques 
poblacionals de Palafrugell: un elevat índex 

d’immigració i nivell socioeconòmic mig-
baix. És un centre considerat d’alta 

complexitat de dues línies complertes.  

Pel que fa als trets d’identitat de l’escola cal 

destacar el seu caràcter inclusiu i atent 
a la diversitat. També cal esmentar que 

és dóna molta importància a les relacions 
amb l’entorn: famílies, barri, poble, 

associacions...  de cara a això s’estan tirant 
endavant projectes que incentiven 

aquestes relacions. 

Fruit d’aquests projectes de família-
escola i voluntariat sorgeix aquest nou 
projecte d’escola. Així és com neix aquesta 

proposta que ha estat impulsada per un 
pare de l’escola. Des de l’escola creiem 
amb la necessitat de compartir i ser 

permeables a les aportacions de les 
famílies i de l’entorn. Els beneficis 

d’aquestes accions són immillorables en 
l’aprenentatge dels i les alumnes, ja que 

fan que augmenti exponencialment 
l’interès, el respecte i la motivació per 

qualsevol tema. 

La idea d'aquest projecte (exposat en 

unitats didàctiques) no és formar 
programadors, sinó aprofitar aquestes 

eines per a potenciar la creativitat, 
l’enginy, l’autonomia, la iniciativa, la 

responsabilitat, el treball en equip i l’interès 
per la investigació. Competències 

essencials per a l’èxit al segle XXI. 
Juntament a aquestes es potencien les 
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competències bàsiques relacionades amb 

les capacitats de solucionar problemes 
(matemàtics, lingüístics...) de forma eficaç 

i eficient.  

I després d’aplicar-lo a l’aula els resultats 
són molt positius i els beneficis per a 
l’alumnat molt significatius.  

Finalment, cal comentar que aquest 

projecte està format per tres unitats 
didàctiques. Les quals comparteixen tots 

els elements d’aquesta programació. S’ha 
estructurat d’aquesta forma perquè hi ha 

una part on l’alumnat ha d’aprendre a 
dominar l’entorn i el llenguatge de 

programació (scratch) i les altres dues són, 
podríem dir, d’aplicació pràctica (robòtica i 

aplicacions mòbils). 

La nostra aportació al YOMO la 
centraríem bàsicament en la robòtica 
i la programació.  

Ara bé, si algun visitant vol saber-ne més 

de l’experiència i com ho estem duent a 
terme facilitarem totes les explicacions 

necessàries.
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Com ens organitzarem? 
Uns dels nostres objectius com escola és la inclusió i la participació de tot l’alumnat 
en els projectes i activitats. I aquest no és diferent. Per això ens organitzarem de tal forma 

que tot l’alumna de 5è i 6è pugui participar com a alumn@ expert a l’estand i visitar la fira. 
La proposta és que assistiríem els 4 dies i tindríem la presència d’un grup classe diferent cada 

dia (dilluns 5A, dimarts 5B, dimecres 6A i dijous 6B), estem parlant d’uns 25 alumnes per 
curs. A més comptaríem amb la presència de mestres i voluntaris acompanyants suficients 

per garantir una bona estada. 

Organització de 
l’activitat. 

A l’estand sempre hi haurà dos mestres i 

en el moment de les activitats 6/8 alumnes. 
Cada alumn@ expert atendrà 1 o dues 

persones. La durada prevista per activitat 
serà d’uns 30 minuts. En aquest temps es 

farà:  

• Una presentació de qui som. 

• Presentació de l’activitat. Es deixarà 

temps per resoldre-la. 
• I es resoldran els dubtes que puguin 

aparèixer. 

• Si un assistent no vol fer l’activitat, 
però vol que se li faci una demostració 

també serà possible. En aquest cas 
l’alumn@ expert farà la DEMO. 

Organització física de 
l’estand. 

En referència a l’organització física de 

l’estand necessitaríem taules i cadires per 
atendre un entre 6/8 persones per mostra 

d’activitat. També punts de llum per 
connectar enter 6/8 portàtils i connexió a 

internet. Creiem que un espai de 4x4 serà 
correcte. Portarem roll-up, cartells 

informatius i banderoles. 



 

Quines activitats proposem? 
El nostre objectiu fonamental és gaudir de 
l’experiència d’explicar i compartir amb 
molta gent el que fem i el que fan entorn a 
la programació i robòtica. En el nostre cas 
en basarem en scratch i el robot 
Imagina3Dbot (picaxe) 

 

 

 

 

Esperem que amb la nostra proposta 
d’activitats sorgeixin converses i diàlegs 
interessant entorn per a què pot servir i 
ajudar-nos tota aquesta tecnologia que 
utilitzem. 

Per aprofundir una mica més en el projecte 
i presentar d’on apareixen els reptes 

esmentar que a l’aula l’alumnat es 
familiaritza amb el programa scratch i en el 

robot Imagina3Dbot. Un cop s’ha realitzat 
aquestes activitats de coneixença es 

prepara la participació al Robolot. Per fer-
ho es presenten uns reptes a superar i 

l’alumnat els treballa. Finalment, en un 
esplèndid cap de setmana es participa al 

ROBOLOT. 
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Activitat 1.- Encendre i apagar un LED.	

a. Presentació	objectiu:	En	aquesta	primera	activitat	aprendrem	a	encendre	i	apagar	el	

LED	groc		 .	

b. Preguntes	pel	visitant:	Quines	màquines	poden	utilitzar	aquests	programes?	

Activitat 2.- Encesa d’un LED amb polsador.	

a. Presentació	objectiu:	En	aquesta	activitat	volem	encendre	el	LED	groc	(	sortida	B.6	)	

durant	4	segons	al	prémer	el	polsador	(	entrada	C.5	)	de	la	placa.	

b. Preguntes	pel	visitant:	en	quants	aparells	trobem	aquests	programes?	

Activitat 3.- Mesura de lluminositat amb LDR.		

a. Presentació	objectiu	En	aquesta	activitat	es	pretén	que	quan	es	faci	fosc	s'encengui	el	

LED	 groc	 (sortida	 	 B.6	 ),	 com	 si	 fossin	 els	 fanals	 del	 carrer.	 Per	 fer-ho	 utilitzarem	

l'entrada	analògica	(	C.1	)	on	hi	ha	connectada	la	LDR	(Resistor	Depenent	de	la	Llum).	

b. Preguntes	pel	visitant:	en	quants	aparells	trobem	aquests	programes?	

Activitat 4.- Mesura de la temperatura amb NTC.		

a. Presentació	objectiu:	En	aquesta	activitat	farem	un	detector	d'incendis	de	forma	que	

s'haurà	d'encendre	el	LED	groc	(	B.6	)	quan	es	superi	un	determinat	valor	del	sensor	

de	temperatura	(C.7).	

b. Preguntes	pel	visitant:	per	a	què	ens	pot	servir	aquest	programa?	

Activitat 5.- Mesura de la temperatura amb graus Celsius..	

a. Presentació	objectiu:	A	l'Activitat	4	fèiem	servir	el	sensor	de	temperatura	NTC	per	fer	

una	 alarma	 d'incendis.	 El	 que	 volem	 fer	 ara	 és	 saber	 a	 quina	 temperatura	

estem.	Nosaltres	mesurem	la	temperatura	en	graus	Celsius	(ºC).		

b. Preguntes	pel	visitant:	per	a	què	ens	poden	servir	aquests	programes?	
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Activitat 6.- Generació de notes musicals amb brunzidor.	

a. Presentació	objectiu:	En	aquesta	activitat	aprendrem	a	tocar	notes	musicals	amb	el	

burnzidor	que	tenim	connectat	a	la	sortida	(	C.3	)	.	

b. Preguntes	pel	visitant:	Quines	màquines	poden	utilitzar	aquests	programes?	

Activitat 7.- Control d'un motor.	

a. Presentació	objectiu:	Aquestes	activitats	es	proposen	amb	la	placa	desconnectada	de	

l’ordinador.	La	desconnexió	la	farem,	en	algunes	ocasions,	un	cop	s’hagi	comprovat	el	

seu	correcte	funcionament.	Així	el	robot	no	dependrà	de	l’ordinador	i	serà	totalment	

autònom.	

b. Preguntes	pel	visitant:	en	quants	aparells	trobem	aquests	programes?	

Activitat 8.-Control de dos motors.		

a. Presentació	objectiu	Aquesta	activitat	consisteix	en	que	haureu	de	resoldre	un	seguit	

de	reptes	on	fareu	moure	el	robot.	(endavant/enrere	i	girs)	

b. Preguntes	pel	visitant:	en	quants	aparells	trobem	aquests	programes?	

Activitat 9.- Rastrejador de línies.		

a. Presentació	objectiu:	Si	li	posem	l'accessori	amb	els	sensors	d'infraroig	podem	fer	que	

el	robot	es	comporti	com	un	rastrejador	de	línies.		

b. Preguntes	pel	visitant:	per	a	què	ens	pot	servir	aquest	programa?	
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informació addicional 
Projecte premiat a lItworldedu8 com una de les millors pràctiques en la modalitat: 
“L’aprenentatge actiu a través de la programació i la robòtica” 

Web de l’assignatura. https://sites.google.com/a/xtec.cat/iniciacio-a-la-robotica/home 

Web de l’escola Carrilet https://sites.google.com/a/carrilet.cat/itworldedu8/ 

Projecte presentat a l’Itworldedu8, a les VIII Jornada de Programació i Robòtica Educatives 
(Citilab, Cornellà) i a les a les IV jornades Tic i educació (Universitat de Girona) 

 

 

 


