
 

Projecte Extraescolar: Robòtica amb LEGO® Mindstorm® EV3 

Objectius 

● Dissenyar, construir, provar i programar robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS® 

● Investigar i resoldre els mateixos desafiaments que els científics d’avui 

● Aplicar conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real 

● Desenvolupar les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de                

problemes i la comunicació 

● Participar i divertir-se en tornejos i celebracions en format esportiu 

Temporització i horaris 

L'horari de treball és de 16:00 a 17:30 els dimecres. Comença el primer dimecres d'octubre fins la darrera                  

setmana de maig. Els dies de la competició poden ser en cap de setmana. I les setmanes prèvies al                   

desafiament caldrà reunir-se  fora de l'horari habitual o allargar les sessions. 

Grups 

Hi ha dos grups de treball d'entre 8 o 10 alumnes. El primer grup està format per alumnes de 1r i 2n d'ESO i                        

el segon grup per alumnes de 3r i 4t d'ESO. La composició dels grups es farà tenint en compte la paritat,                     

això implica que hi ha el mateix nombre de nois i noies. 

Criteris de selecció 

En el cas de que hi hagi una demanda més elevada que les places disponibles hi ha un criteri de selecció                     

que consisteix en: 

En primer lloc l'alumne haurà d'omplir una petita fitxa per sol·licitar la participació en el grup de treball de                   

robòtica. 

 

● Tindrà prioritat l’alumnat que va formar part dels equips en cursos anteriors 

● Es valorarà la paritat de nois i noies 

● Aquells alumnes que hagin participat amb anterioritat en el projecte tindran preferència en la              

continuïtat de l'activitat. 

● En cas d'alumnes de primer d'ESO han de tenir les competències de primària aprovades. Es farà                

una reunió amb els tutors per decidir quins són els alumnes que participen en el projecte. 

● En el cas d'alumnes de segon, tercer i quart d'ESO es mira la mitjana de l'expedient acadèmic del                  

centre. Aquells alumnes que tinguin millor expedient seran els primers a entrar (però la diferència               
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haurà de ser d'almenys 1,5 punts respecte el següent candidat). En cas contrari es poden tenir en                 

compte d'altres aspectes com: les notes en les matèries de matemàtiques, física i química,              

tecnologia i anglès. 

● En el cas d'alumnes de quart d'ESO, es tindrà en compte que hagin triat la modalitat de ciències. 

● El seu comportament dins de l'institut ha de ser correcte (no han de tenir fulls d'incidències, si tenen                  

caldrà veure per què és el full d'incidència). 

● Es valorarà que tinguin coneixements previs de robòtica o hagin participat anteriorment en la Lego               

First League. 

 

Entrenadors 

L'entrenador dels dos equips serà el professor Marc Gómez. Per als següents anys els alumnes de quart                 

que continuïn al centre podran fer d'entrenadors. 

 

Incorporació dintre del currículum 

Els alumnes que participen en la Lego First League podran tenir un reconeixement de les seves                

competències, en la matèria de tecnologia, en funció de la seva implicació i de les tasques i activitats                  

realitzades al llarg de la durada de l'activitat. 

Preu 

Gratuït 
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