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DISSENYA I PROGRAMA EL TEU ROBOT! 
 

L’entorn social i laboral en el que s’integraran els joves del segle XXI 
requereix persones actives, flexibles, creatives i orientades al treball en 
equip, capaces d’aportar solucions innovadores als reptes de futur. 

 
Robotix Penedès potencia aquestes noves habilitats i competències 
mitjançant un model pedagògic consolidat i contrastat, ideat per Lego 
Education, que ja es fa servir en països líders en educació com Finlàndia, 
Suècia, Corea o Japó. Fomentant en els participants el talent, la 
comunicació, l’esperit emprenedor i la seva curiositat per descobrir i 
aprendre. 

 
Aquests tallers tenen moltes característiques que els fan extremadament 
atractius des de molts punts de vista i son una bona manera de 
transmetre a nens i nenes la passió per la ciència, la tecnologia, la 
enginyeria, les matemàtiques i moltes altres matèries relacionades de 
forma transversal. 

 
Aquests cursos son impartits per professionals altament qualificats i 
certificats per Lego Education, que ofereixen una ensenyança divertida i 
interactiva per a garantir que els nens i nenes mantinguin un òptim nivell 
d’atenció durant el desenvolupament de les sessions. 

 
En horari extraescolar i/o curricular, els alumnes exploren habilitats i 
competències claus en el desenvolupament humà i professional, segons 
indica l’informe Delors a l’UNESCO, tot ell en un entorn altament 
motivador i divertit. L’activitat va destinada a l’alumnat de 1r de Primària 
fins a l’E.S.O. i utilitza la robòtica com a plataforma de coneixement 

QUE ÉS LA 

El sistema de LEGO Educació per l’aprenentatge estimula d’instint dels 
nens a aprendre. 

Ells estan motivats per aplicar els seus coneixements en nous contextos. 
Això vol dir que s'embarquen en un procés d'aprenentatge auto dirigit 
que els permet adquirir habilitats i tècniques per sobresortir en el segle 
21. 

 
Els esquemes són essencials per a l'aprenentatge, ja que són utilitzats per 
la ment per a dotar de sentit la interminable allau d'estímuls del món 
exterior. Els esquemes ens ajuden a donar sentit a les coses i per construir 
coneixement i comprensió. 

 
A través d’esquemes també canalitzem la creativitat en idees, de manera 
que pugui ser entesa i valorada per 
nosaltres mateixos i els altres. 

 
Totes les classes de Robotix estan 
dissenyades i es porten a terme utilitzant el 
marc d'aprenentatge 4C. Sense importar 
l'etapa d'aprenentatge i els temes de 
matèria, les 4C formen la columna vertebral 
de totes les experiències d'aprenentatge 
amb LEGO ® Education. 



 
 
 
 
 
 

EL MODEL DE LES 4C 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 

QUINES ACTIVITATS OFERIM? 

ROBOTIX 0 (Infantil) 

Treball pedagògic multidisciplinari amb divers material LEGO education 
pensat per els més petits. 

 
Els  més  petits aprendran a  treballar en equip,  a ser  creatius,   expressió 

 
 

ROBOTIX I (de 1r a 3r 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. 

oral, mecànica i tecnologia, teatre... i moltes coses més utilitzant  diversos Hauran  de  superar  diferents   reptes que  els  ajudaran  a  descobrir   no 
materials LEGO education: 

 
- 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. 
- Large farm: 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. 
- Tubes experiment: Aquest set ajudarà els nens a esbrinar com 
funcionen les coses, i a la vegada, amb aquest impressionant set podran 
explorar les seves idees de la investigació a la construcció i d'aquí a la 
prova. 
- Tech machines: Aquest set inicia els nens a la ciència i la tecnologia a 
través de l'exploració de les màquines i de les tècniques d'enginyeria, 
alhora que desenvolupen habilitats motrius fines. 

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. 

 
 1º primària: Early Machines 
 2º primària: Simples Machines 
 3º primària: Power Machines 



 
 
 
 
 
 
 

ROBOTIX II (a partir de 4t de primària): ROBOTIX III (a partir de 5é de primària): 
 

Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada. Participació a la First LEGO League. 
 

Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que Desprès d'haver realitzat un any de R botix II ens alumnes que ho vulguin 
hauran de superar diversos reptes programant el seu robot. podran participar a la First LEGO League, la competició internacional de 

robòtica LEGO que és celebra anualment durant els mesos de ferbrer i 
Aprendran a controlar el moviment del robot a 

motors i a utilitzar els diferents sensors, tacte, 
giroscopi 

través dels seus tres 
llum,  ultrasons  i   un 

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 

L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als 
infants i joves en el món de l’experimentació científica. 

fer noves i més complexes construccions a la vegada que segueixen 
treballant el llenguatge de programació. 



 
 
 
 
 
 

LA FIRST LEGO LEAGUE 
 
 
 

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. 



 
 
 
 
 

 

 NOUS SERVEIS: 

Activitat Format Breu 
explicació 

Durada de 
cada sessió 

Sessions 

 
 

ARDUINO UNO 
 

 
 
 
 
 

          Activitat 
 extraescolar 

  (a partir de 5é    
de primària) 

Arduino és una placa de circuit imprès simple 
basada en el microcontrolador de codi 
obert provinent de la plataforma de codi 
obert Wiring amb l'objectiu de fer més simple i 
accessible el disseny de circuits electrònics amb 
microcontroladors. 
Des de Robotix Penedès treballem amb plaques 
d’arduino perquè els infants i els joves puguin 
introduir-se en el món de l’electrònica, muntar els 
seus primers circuits i aprenguin els fonaments 
bàsics de la programació escrita en un llenguatge 
molt semblant a C++. Treballem 
complementàriament amb scratch. 

 
 
 
 
 
 

1h/1,5h 
 

 
 
 
 
 
 
1 per setmana 

 
PROGRAMACIÓ DE 

VIDEOJOCS A NIVELL 
PROFESSIONAL AMB EL 

MOTOR UNITY 5 

 

 
 
 
 
 

         Activitat 
 extraescolar 

   (a partir d’ESO)
  

 Unity és un dels motors de creació de videojocs 
més utilitzats per programadors de tot el món. 
Permet crear videojocs per múltiples plataformes 
entre els que destaquen Windows, Mac i dispositius 
mòbils.  
Robotix Penedès ofereix una formació en 
programació bàsica en C#, per tot seguit aplicar els 
coneixements al disseny de videojocs. A través de la 
pràctica creant diferents tipus de jocs els nois i noies 
aprendran els conceptes bàsics per començar a fer 
els seus primers videojocs a nivell professional. 
 

 
 
 
 
 
 

1h/1,5h 
 

 
 
 
 
 
 
1 per setmana 



 
 

 
 

ON TROBAR-NOS?: 
 

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!


