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Descripció de la proposta:
Realització d’Activitats Extraescolars de
Robòtica Educativa en les escoles.
• Sessions de 1:30 hores per setmana durant

el curs acadèmic.
• Numero d’alumnes: mínim 10 nens i màxim

16 nens per grup.
• Cursos dels alumnes de 5è i 6è.
• Horari de: 16:30h. a 18:00h. (millor 90

minuts, no aconsellem fer-ho en una hora).

LA                                     I                                   S’UNEIXEN PER OFERIR…

SIS COSTATS
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Plantejament de la proposta: 
El nostre equip, format per Professors de Primària i Secundària, i Directors i Monitors d’esplai, dissenyarà les activitats de robòtica adequades perquè 
els nens aprenguin divertint- se, tenint en compte la seva edat, reforçant i desenvolupant els continguts curriculars corresponents a cada curs i el nivell 
de coneixement de robòtica dels alumnes (bàsic o avançat). 

S’aportarà el següent material que caldrà que estigui disponible i en bon estat, durant les activitats extraescolars de Robòtica al llarg del curs: 
• Els Robots LEGO Mindstorms d’última generació EV3. 
• Els kits de peces i sensors LEGO necessaris. 
• El software de programació LEGO Mindstorms EV3 amb les seves corresponents llicències. 
• Els ordinadors portàtils. 
• Les càmeres de fotos. 
• Els Camps de joc per desenvolupar les activitats de robòtica. 

Per poder garantir els estàndards de qualitat i excel·lència educativa en els tallers es contractarà un professor de robòtica amb el següent perfil: 
• Professor acreditat com a formador per LEGO Education. 
• Títol i experiència com a Monitor d’esplai. 
• Experiència en el desenvolupament d’activitats de robòtica dintre de l’empresa 

En el futur, en cas que l’Escola i els nens vulguin assistir a la Competició de la FIRST LEGO LEAGUE (FLL) Barcelona, llavors la Fundació Pere Tarrés i Sis 
Costats seran els responsables de: 
• Disposar de tots els materials LEGO per la preparació de la Competició, 
• Dissenyarà un pla formatiu especial per superar els reptes plantejats, 
• Aplicarà tots els criteris de la competició FLL per garantir el millor èxit possible. 
• Realitzarà l’organització de la MicroFLL interna dintre de l’Escola. 
• L’Escola assumirà el cost de la inscripció a la competició FLL Barcelona d’un equip en representació de la Escola. 

Disposem d’un sistema de CERTIFICACIÓ dels coneixements assolits pels nens, basat en 3 nivells de dificultat (bàsic, avançat i competició), per tal 
d’oferir una continuïtat al projecte Extraescolar de Robòtica Educativa durant els cursos des de 3r de Primària fins a 4rt. de ESO. 
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Proposta de Desenvolupament de l’Activitat Extraescolar:
Cada grup d’extraescolar es dividirà en equips d’uns 3 ó 4 nens, tenint en compte les diferents franges d’edat i els coneixements de robòtica.
Cada equip disposarà d’un kit complet de Robot LEGO Mindstorms d’última generació EV3, peces i sensors LEGO, software de programació LEGO
Mindstorms EV3, ordinador portàtil i càmera de fotos.

Per tal d’ assegurar que tots els nens assoleixen els coneixements de robòtica i demés objectius previstos, dintre de cada equip es defineixen rols
diferents que van canviant de nen en cada activitat:

• Enginyer en cap: és el capità de l’equip i és el responsable de coordinar l’equip i decidir les millors estratègies.
• Enginyer: és el responsable de muntar el robot amb els accessoris i sensors adequats per aconseguir els reptes plantejats.
• Programador: és el responsable de la programació del robot.
• Comunicador: és el portaveu de l’equip en la presentació en públic i el responsable d’explicar la feina realitzada en el blog del grup.

En les Activitats cada equip haurà de construir i programar el seu propi robot per aconseguir el repte plantejat dintre del Camp de joc, també
informaran de la feina realitzada en el seu propi blog i al final de cada Activitat faran una presentació en públic i una reflexió sobre els punts forts i les
coses a millorar.

Les activitats trimestrals estaran relacionades amb un mateix Centre d’interès per donar un sentit a tota l’extraescolar. Cada activitat es plantejarà com
un repte diferent dintre d’un Camp de joc ambientat en aquest centre d’interès. Els diferents reptes s’aniran complementant fins aconseguir assolir el
gran Objectiu Final, que podria servir com a demostració als pares o altres alumnes en un acte de portes obertes.
En un curs els nens hauran d’enfrontar-se a nombrosos reptes, que inclouen:
• Dissenyar diferents robots amb les peces LEGO,
• Utilitzar diversos motors per fer funcionar el robot i els seus mecanismes,
• Fer servir sensors de color per seguir línies i distingir colors,
• Calcular distàncies amb el sensor d’ultrasons per evitar xocar amb altres objectes,
• Utilitzar el sensors de contacte per desenvolupar accions determinades,
• Calcular angles de moviment amb el sensor de gir,
• Tot això desenvolupant els coneixements de programació i amb un mètode científic.
• Defensar el seu projecte fent presentacions davant els altres grups.
• Realitzar el seu propi blog per explicar les activitats desenvolupades i els continguts apresos.
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Observacions:
Per realitzar les Activitats extraescolars de Robòtica Educativa, és necessari que l’Escola disposi de les següents infraestructures sense
cost:
• Una sala tipus aula per desenvolupar les activitats extraescolars.
• un armari o espai tancat amb clau per si es necessari guardar els kits de peces, robots i materials LEGO.
• WiFi.
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