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● Iniciació a la robòtica pels més menuts - Infantil P5 

Aprendre a programar i gestionar robots és possible des 

d’una edat molt primerenca. Amb els més petits (P5) 

treballem utilitzant eines didàctiques especialment 

dissenyades per les seves capacitats cognitives i 

motrius. 

 

En cada sessió s’introdueix un repte lúdic centrat en 

temes d’interès dels nens. Per resoldre els problemes, 

els alumnes proposen possibles solucions (hipòtesis), 

experimenten amb el material per comprovar les idees, 

analitzen els resultats i els possibles errors i conclouen 

millorant les seves estratègies. 

 

Al llarg del curs s’utilitzen eines diverses com els Bee-

Bots, Robot Doc , Code & Go Robo Mouse i d’altres. Més endavant aprenen construccions i 

mecanismes mitjançant: Robotis Play, LEGO màquines tècniques , LEGO coding expres i 

d’altres activitats realitzades amb engranatges. 

 
 

 
competències: lògica, matemàtiques, planificació espacial, llenguatge expressiu pensament seqüencial, 

treball cooperatiu i col·laboració, estimulació de la memòria, i molt més. 
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● Iniciació a la robòtica i programació- 1r a 3r i 4t a 6e de primària 

Aquest curs presenta un món de les creacions digitals als alumnes. A 

través de jocs digitals que estimulen el pensament computacional, els 

participants creen  les seves primeres línies de codi. Dissenyen i 

controlen els seus propis jocs o conte interactiu fent servir SCRATCH 

(6 a 9 anys) que permet crear històries interactives i petits jocs en 2D, 

i amb KODU Game Lab, es crearan  

jocs en 3D. La manera de 

programar és visual, intuïtiva i divertida. Començarem a 

programar, pas a pas, des de la  primera classe.  

 

 

Farem robòtica amb LEGO. Pels nens de 6 a 9 anys farem 

servir LEGO WEDO i pels de 9 a 12 anys el LEGO 

MINDSTORMS EV3. Es poden fer diversos dissenys de 

robots utilitzant blocs característics del fabricant. Cada 

robot conté un bloc programable, diversos motors i sensors 

de contacte, rotació i de 

distància. La programació és 

visual i intuïtiva, donant la 

possibilitat als estudiants 

d’acostumar-se ràpidament a la programació. El llenguatge 

permet instruccions seqüencials, cicles i decisions basades en 

dades recollides amb sensors. 

 

 

 

Introduïm els participants en els conceptes bàsics de l’electrònica. Utilitzem tecnologies aptes 

pels nens petits com CHIBITRONICS i MAKEY MAKEY. Chibitronics ens permet crear circuits, 

mitjançant l’ús d’enganxines, per a crear artesanies electròniques fent servir petites llums LED. 

Amb el MaKey MaKey, podem convertir quasi qualsevol objecte en un teclat alternatiu. 

Investiguem i experimentem per a descobrir les propietats i les característiques dels materials, 

enfocant l’atenció en la conductivitat.  

 

Competències:lògica, matemàtiques, mecànica, estructures simples, creativitat, pensament 

seqüencial, habilitats de comunicació, col·laboració, creativitat, iniciativa i treball en equip. 
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● Creació de jocs digitals - Iniciació - 4t a 6e de primària 

Les nostres activitats de programació de videojocs comencen amb la introducció de KODU 

Game Lab que presenta als alumnes un món de personatges i objectes digitals en 3D que 

segueixen les seves instruccions. 

Els participants treballen en grups petits i 

creen els seus programes personalitzats i 

divertits.  

Kodu és un llenguatge de programació 

visual creat específicament per a la creació 

de jocs que permet als nens utilitzar-los al 

PC i Xbox. 

Pas a pas s'introdueixen els conceptes com a algoritme i programa, objecte, esdeveniment, 

condició i bucle, que es mostren i es practiquen amb els diversos reptes diaris que els alumnes 

superen. Durant l'any es treballen els conceptes de jugabilitat, escenografia i la introducció 

d'elements de "bonificació" o "perill". 

 

COMPETÈNCIES: Aquesta activitat estimula el pensament computacional, que inclou la 

capacitat d’identificar, analitzar, provar i implementar possibles solucions, organitzar 

lògicament dades, resoldre problemes de manera algorítmica, generalitzar i aplicar aquest 

procés a altres problemes i àrees. Es treballen habilitats de resolució creativa de problemes 

complexes, el treball en equip, la gestió del temps i recursos – totes elles, habilitats que els 

serviran durant la seva vida i, en qualsevol trajectòria professional que escullin en el futur. 
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