
  Robo-TIC 
   Construeix, aprèn i diverteix-te! 

 

El dissabte 25 de maig al IES Les Margues de Calldetenes es va celebrar la 2ª edició del 

Robotica’t. 

El ROBOTICA'T és una jornada de robòtica per a nois i noies a partir de 6 anys. Què té per 

objectius: despertar l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia, fomentar els valors de 

treball en equip i cooperació i resoldre petits reptes relacionats amb la robòtica. 

Les activitats de ROBOTICA’T s’adrecen a dues franges d’edat: 

Categoria benjamí. Adreçada a nois i noies de 6 a 9 anys.  

Els participants agrupats en equips de 3 a 5 nois/es, amb el Kit de LEGO WeDo, van presentar 

una o dues aplicacions robòtiques, com per exemple: llits mòbils, barreres i portes 

automàtiques, llits amb massatges, etc. 

Cada equip va presentar el seu treball davant d’un jurat, integrat per professors de l’institut, 

i a més van haver de passar una prova per demostrar la seva capacitat de treball en equip. 

 

Categoria aleví. Adreçada a nois i noies a partir de 9 anys. 

Els participants, també agrupats en equips de 3 a 5 persones, amb els seus robots construïts 

amb el KIT LEGO Mindstorms EV3, van prendre part en un concurs de robots de SUMO i en un 

altre, on el robot havia de trobar la sortida d’un laberint. Per demostrar que tota la feina de 

construcció del robot i de la seva programació, l’havien fet ells, van presentar el seu projecte 

robòtic davant d’un jurat, format per professor de l’institut, on van haver de passar un prova 

per demostrar la seva capacitat de treball en equip. 

 

En total van participar uns 100 nois i noies aproximadament, agrupats en 11 equips en la 

categoria Benjamí i 18 en la categoria Aleví. 

Els alumnes venien d’escoles i institus de Vic, Calldetenes, Folgueroles i Roda 

 

Al final de la jornada es van entregar els següents premis per cada categoria, pels Benjamins: 

Premi a les millor aplicació robòtica--> Els Superguais de l’escola Sant Marc de Calldetenes 

Premi als valors d'equip --> Els SuperLego de l’Emili Teixidor de Roda 

Premi a la millor presentació --> Skull tropers de l’escola Sant Marc de Calldetenes 

Premi al millor equip --> Els Lego Robots de l’Emili Teixidor de Roda 

Pel que fa als alevins: 

Premi al millors robots de SUMO: Zeus del Mosèn Cinto de Folgueroles i els Castigatori del IES 

Les Margues de Calldetenes 

Premi al millor robot del Laberint: Les màquines del temps del IES Vic 

Premi als valors d’equip: Els By Electro del Sagrat Cor de Vic 

Premi a la millor presentació: Els FFO9412 del Guillem de Montrodon de Vic 

Premi al millor equip: els HoverBaord del Mossèn Cinto de Folgueroels 

 

La jornada va ser tot un èxit, tots els participants van poder fruir d’un dissabte de robòtica i 

els acompanyants (pares, avis tiets...) van poder veure com els seus fills/es es desenvolupen 

en el mon de la robòtica. 

 



  Robo-TIC 
   Construeix, aprèn i diverteix-te! 

RoboTIC com a organitzador de la jornada, en fa una valoració positiva. Es van complir els 

objectius i les expectatives, a més, es van complir els horaris i la gent va participar de forma 

cívica en tot moment.  

Per acabar agrair la col·laboració dels alumnes de 3r ESO del IES Les Margues de l’àrea 

optativa servei de voluntariat que van ajudar en diferents tasques: realitzant les inscripcions 

dels participants, fent de jurats en les proves dels robots, conduint el taller per als més petits, 

etc. i també al IES Les Margues i a l’AMPA de l’institut per acollir-nos i per la seva bona 

predisposició. 


