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Gran concurs de robòtica Valir@bot 

 

Bases del concurs: 

1. Es pot participar sol o per parelles. 

(en el cas de participar per parelles s’ha d’escollir un sol robot). 

 

2. Per poder participar al concurs cal inscriure’s a la graella penjada al passadís abans del pròxim 

divendres 9 de juny. 

 

3. El concurs es durà a terme el dia del sopar de final de curs (divendres 16 de juny) amb el 

següent planificació horària: 

- 19h: Obertura de portes. Preparació i ajust dels robots 

- 19’30h a 20’30h: Concurs amb les diferents proves a realitzar. 

Proves a realitzar: 

Es realitzarà un total de 3 proves més una gran prova final. 

La persona o grup que acumuli major puntuació serà la vencedora del concurs. 

Totes les proves es duran a terme utilitzant un cub d’1x1x1 cm que podreu trobar al taller de 

tecnologia. 

- Prova 1:  Gir (2 punts) 

El braç ha d’agafar el cub (li podeu apropar amb la mà), girar 180º sobre ell mateix i 

deixar-lo suaument sobre la taula (el cub no pot rebotar). 

 

 Puntuació: 

  El braç ha girat completament els 180º  1 punt 

  El braç ha deixat el cub amb suavitat  1 punt 

 

- Prova 2:  Amuntegar (3 punts) 

El braç ha d’agafar un cub (li podeu apropar amb la mà), girar 180º sobre ell mateix i 

deixar-lo sobre la taula. 

 

Acte seguit ha de tornar a girar 180º per agafar un segon cub (també li podeu apropar 

amb la mà) que haurà de deixar sobre del primer i finalment ha d’agafar un tercer cub (del 

mateix lloc i procediment com ha agafat els altres dos) i deixar-lo sobre el segon. 

El resultat final han de ser tres cubs un sobre l’altre en equilibri (no poden caure). 

 

 Puntuació: 

  El braç ha deixat el primer cub al lloc indicat  1 punt 

  El braç ha deixat el segon cub sobre el primer  1 punt* 



Generalitat de Catalunya C/ de l’Orri, 66 – 25700 La Seu d’Urgell 
 Departament d’Ensenyament Telèfon: 973353110 
 INS La Valira www.inslavalira.cat  -  inslavalira@xtec.cat 
 

 

 

  El braç ha deixat el tercer cub sobre el segon  1 punt* 

* (si els cubs no s’aguanten sols un sobre l’altre no es sumarà el punt corresponent). 

Si el segon cub cau i el braç deixa el tercer sobre el primer no es sumarà puntuació. 

 

- Prova 3: Ordenar (5 punts) 

Important: en aquesta prova podeu fer una plantilla en paper per recordar la 

col·locació dels cubs i el braç robòtic. 

Heu de deixar els tres cubs un davant de l’altre seguint la direcció del braç robòtic. (1-2-3). 

El braç haurà d’invertir l’ordre dels cubs. Podeu fer-lo moure lliurement en qualsevol 

posició i direcció, però el resultat final ha de ser els tres cubs ordenats descendentment. 

(3-2-1). 

 

 Puntuació: 

  El braç ha deixat el primer cub al lloc indicat  2 punts 

  El braç NO ha tocat el segon cub  1 punt 

  El braç ha deixat el tercer cub sobre el segon  2 punts 

 

 

- Gran prova final: (5 punts) 

Secreta fins el dia del concurs!  

Premis: 

Hi haurà un premi per cadascun/a dels participants guanyadors/es: 

 Polsera intel·ligent Xiaomi Band 2  

- Pantalla OLED Táctil 0.42". 
- Visualiza la hora, la frecuencia cardiaca en tiempo real, pasos 
dados, distancia recorrida, llamadas, alarma, correos 
electrónicos, etc... 
- Autonomía estimada de 20 días. 
- Sincronización a través de bluetooth con la aplicación para su 
smartphone y podrá ver toda la información. 
- Capacidad de la batería: 70mAh 
- Despertador inteligente. 
- Alarma por vibración. 
- Botón táctil para cambiar de pantalla y consultar cada registro. 
- Vistualización del pulso sin tener vinculado el teléfono. 
- Certificación IP67 resistente al agua / a prueba de polvo. Puede 
ser sumergida en agua hasta un metro un máximo de 30 minutos. 


