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E L  M O D E L  D E  L E S  4 C
CONNECTAR
Un nou concepte es connecta als coneixements previs amb 
els nens l’inicií de cada activitat. Se’ls anima a fer preguntes i 
explorar idees entorn del desafiament al presentar el tema. Es 
busca despertar el seu interès i la seva motivació.
 
CONSTRUIR
Mentre els infants construeixen objectes físics utilitzant peces 
de LEGO, de forma simultània “construeixen” el coneixement 
en les seves ments. Fent això en col·laboració amb els 
altres, els nens arriben a perfeccionar les seves habilitats de 
comunicació i de cooperació a la vegada.

CONTEMPLAR
Els infants són guiats per reflexionar sobre el que han 
après i compartir coneixements obtinguts durant la fase de 
construcció. Utilitzant preguntes que estan dissenyades per 
ajudar-los a prendre consciència del procés i explorar noves 
maneres d’anar sobre la recerca de solucions.

CONTINUAR
Cada tasca LEGO acaba amb una nova tasca que es basa 
en el que s’ha après. Aquesta fase està dissenyada per 
mantenir l’alumne en un “estat de flux”.  El flux és un estat 
òptim de motivació intrínseca, on una persona es submergeix 
completament en el que ell o ella està fent.
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Q U I N E S  A C T I V I TAT S 
O F E R I M ?

ROBOTIX 0    (Infantil) de 4 a 5 anys (P4-P5)
Treball pedagògic multidisciplinar amb divers material LEGO education 
pensat per els més petits.

Els  més  petits aprendran a  treballar en equip,  a ser  creatius,   expressió 
oral, mecànica i tecnologia, teatre... i moltes coses més utilitzant  diversos
materials LEGO education:

- Coding Express: Combinant la 
diversió i l’aprenentatge a partir de la 
construcció d’un tren amb peces de 
LEGO, aprendran a fer una programació 
primerenca amb seqüències, bucles... 
Els nens i nenes donen vida al tren amb 
peces de color que les col.loquen en 
les vies per tocar la botzina, aturar-lo, 
canviar el sentit o encendre i apagar els 
llums.

- La Gran Granja: Aquest set ajuda els nens a explorar un ampli espectre 
de temes curriculars com agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i 
els cultius per aprendre a endreçar i classificar.

- Creative builder: Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 
2D i 3D, fomenta la col·laboració i la capacitat per relatar històries, així 
com contribueix al desenvolupament de l’ús del llenguatge descriptiu i la 
comprensió de les diferents funcions a la vida en comunitat.
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- Primeres Màquines Simples: Una eina d’experimentació que utilitza 
elements LEGO de la vida real per ajudar els nens a entendre com 
funcionen els engranatges, les palanques, les politges, les rodes i eixos, 
alhora que obtenen una visió avançada de la ciència i l’enginyeria.

- Baldufes: T’agrairia participar en un campionat de baldufes amb LEGO? 
Primer, hauràs de construir la teva baldufa; i després programaràs els 
seus moviments...Qui guanyarà?

- Vaixells: Construirem un vaixell amb peces de LEGO per navegar pel 
mar i aprendre per què floten a l’aigua. Amb aquest divertit taller els nins 
més petits experimentaran els conceptes de flotabilitat i navegació d’una 
forma molt divertida

- Futbol: T’agradaria jugar un partit de futbol amb robots? Aprendràs a 
construir un porter amb la seva porteria i un jugador que sap xutar amb 
peces de LEGO. Qui marcarà més gols? quantes aturades és capaç de 
fer el porter?

- Parc STEAM: T’imagines construir el teu parc d’atraccions amb peces de 
LEGO? Els més petits experimentaran, observaran i jugaran amb vehicles, 
jocs i escenaris amb un divertit parc d’atraccions..

També utilitzem altres materials STEAM com per exemple:

- Cubettos: Un llenguatge de programació divertit que podeu tocar. Aprovat 
per Montessori i inspirat en LOGO Turtle. per apendre la programació fora 
de la pantalla.

- Bee-Bot: La Bee-Bot és una divertida abella que ajudarà a l’alumnat a fer 
les seves primeres programacions a través del joc.
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ROBOTIX I    de 6 a 8 anys (1r - 4t de primària):

Introducció a la robòtica amb Lego WeDo i joc de màquines i mecanismes.

Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi robot WeDo.
 
Hauran de superar diferents reptes que els ajudaran a descobrir no  només 
el món de la programació, sinó també el seu entorn, les màquines, la música 
i la narració.

Intercalant amb el robot WeDo, construiran i analitzaran el funcionament de 
màquines i mecanismes amb un material adaptat a cada edat.

A partir del segon any: 

- LEGO WeDo 2.0: Permet construir i programar robots mitjançant l’ús de 
motors, sensors i peces de LEGO. 
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Exhibició on els nens i nenes hauran de buscar solucions a un problema 
relacionat amb la vida real, i un cop hagin trobat la seva solució innovadora 
hauran de fer els següents treballs per exposar-los oralment en públic i 
davant d’un jurat el dia de l’exhibició.

- Una maqueta de la solució. Els equips identifiquen un problema 
real relacionat amb el desafiament i aprenen sobre màquines 
simples, construint una maqueta, de 38x38cm de base, amb peces 
i motors de LEGO, de forma original i creativa, que faci referència a 
la solució que ells han trobat al problema plantejat.

- Un pòster il·lustratiu. Els equips aprendran a presentar la 
informació a través d’un pòster il·lustratiu que mostra tot el que han 
après, els llocs visitats, la maqueta que han construït, o allò amb el 
que més han gaudit.

- Els equips treballen durant un mínim de 10 setmanes guiats per un 
entrenador adult, per resoldre el desafiament, vivint la competició 
amistosa, el respecte cap els altres i el treball en equip, valors 
fonamentals que treballem a robòtica.

ORGANITZA:

TROBADA
DE ROBÒTICA
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ROBOTIX II    (a partir de 4t de primària):
Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que
hauran de superar diversos reptes programant el seu robot.

Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels seus tres motors i 
a utilitzar els diferents sensors, tacte, llum,  ultrasons  i   un giroscopi.

L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als 
infants i joves en el món de l’experimentació científica.
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ROBOTIX III    (a partir de 5é de primària):
Desprès d’haver realitzat un any de Robotix II ens alumnes que ho vulguin 
podran participar a la First LEGO League, la competició internacional de 
robòtica LEGO que és celebra anualment durant els mesos de ferbrer i març.

Un cop finalitzada la participació els grups seguiran treballant i aprenent amb 
els robots utilitzant també la seva caixa d’expansió, que els permetrà fer 
noves i més complexes construccions a la vegada que segueixen treballant 
el llenguatge de programació
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L A  F I R S T  L E G O 
L E A G U E
Fundación Scientia ofereix als centres educatius la possibilitat de participar 
en la First Lego League (FLL).

FLL és un torneig que desafia a joves d’entre 10 i 16 anys amb una temàtica 
del món real. A través de la resolució del desafiament els desperten  el seu 
interès per la ciència i la tecnologia i desenvolupen habilitats clau que son 
crucials per al seu futur professional.

Per equips formats entre 3 i 10 participants i guiats per un entrenador, 
treballen durant 8 setmanes per a resoldre el desafiament i posar en comú 
tot lo après  a microFLL i els torneigs Classificatoris FLL.

La FLL consta de 3 apartats amb una puntuació independent

El joc del robot
Els equips construeixen 
un robot fent servir Lego 
Mindstorms Education per 
a que de forma autònoma 
completi una sèrie de missions 
en un tauler de joc temàtic per 
aconseguir el màxim número 
de punts possibles.

Un projecte
Els equips identifiquen un 
problema relacionat amb la 
temàtica del desafiament i 
proposen una solució aplicable 
a l’entorn real que hauran de 
representar.

Valors FLL
Els equips han de demostrar 
que han integrat els valors FLL 
(inclusió, descobriment, respecte, 
treball en equip incloent la cortesia 
professional i la cooperació) durant 
tot el seu treball.
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TA L L E R S  S T E A M
E N  T O T S  E L S  G R U P S 
D E  R O B Ò T I C A
STEAM és l’acrònim anglès  que engloba les disciplines educatives; 
Sciencie(ciència), Tecnology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i 
Maths (matemàtiques).

El projecte STEAM busca formar els infants i joves en totes aquestes àrees 
de coneixement, però l’educació en STEAM va molt més enllà, ja que 
es tracta d’un nou model d’aprenentatge basat en educar en aquestes 
5 disciplines de manera integrada en comptes de fer-ho com àrees de 
coneixement separades entre si, utilitzant un enfocament transversal i aplicat 
del coneixement.

Apostem per una educació STEAM degut a l’augment de demanda de 
personal qualificat en aquestes àrees que no es preveu que baixi en un 
futur. També creiem que és urgent i necessari fomentar una cultura de la 
innovació en tots els nivells de la societat, començant per els nostres infants 
i joves. L’educació en STEAM permet  que els alumnes desenvolupi habilitats 
i competències relacionades amb d’innovació, independentment que es 
vulguin dedicar o no a una professió cientificotècnica.

Des de Robotix Penedès oferim un ampli ventall d’activitats i tallers formatius 
dirigits a totes les edats. Amb jocs i tallers de mil temàtiques diferents que 
poden servir per reforçar de manera pràctica i innovadora els coneixements 
impartits a l’aula.
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O N  T R O B A R - N O S ?
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres o veure més informació,  

pots fer-ho a través de la nostra pàgina web:

www.robotixpenedes.com

Trucant a qualsevol dels següents telèfons:

Raimon Escofet: 649 85 76 05

David José: 678 69 15 48

O enviant-nos un correu electrònic a l’adreça:

robotixpenedes@gmail.com

MOLTES GRÀCIES 


