
 

 

 

 

 

La llegenda de la Cocollona 
Placa Makey Makey programada amb Scratch 

  



COM FUNCIONA LA MAKEY MAKEY? 

 

El recorregut que hem dissenyat ens explica la llegenda de la Cocollona 

que han escrit els nostres alumnes de l’escola. Aquesta llegenda l’hem 

dividit en cinc parts tenint en compte els cinc espais per on es va 

desenvolupant la narració.  

Per poder escoltar cadascun del cinc fragments cal que es premi la 

volandera corresponent. Cada volandera està connectada a la placa 

Makey Makey a través  d’uns cables de connexió agafats per unes pinces 

cocodril.  

Aquesta placa utilitza un microcontrolador ATMega32u4 que permet 

comunicar l’ordinador amb la placa Makey Makey mitjançant  un cable 

USB HID. Així doncs l’ordinador detecta la placa com si fos un teclat.  

Els alumnes de l’escola han dissenyat la seqüència de programació amb 

Scratch per tal que la Makey Makey reprodueixi l’àudio de la llegenda de 

la Cocollona gravat pels mateixos nens i nenes. Podeu veure la seqüència 

de programació feta pels alumnes de 3r en un document adjunt.  

 

 
 
 
 
 
 

Els alumnes distribueixen els 

cables de la Makey Makey al llarg 

del recorregut  



LA LLEGENDA DE LA COCOLLONA 
 

Si algun dia de boira espessa, passejant pels ponts de l’ Onyar, 

escolteu una mena de xiulet que us fa pensar en el vent lliscant 

pel canal del riu, pareu molta atenció perquè tindreu la sort de 

veure volar, o potser nedar, a la Cocollona. 

Diuen els més vells que fa molts anys, van tancar una monja en una cel·la 

situada per sota del nivell del riu. Diuen que l’ havien castigat perquè 

s’escapava del convent per a reunir-se amb un monjo de qui estava 

enamorada. 

 

Tancada a la seva cel·la hi va estar molt de temps i mica en mica el seu cos 

es va anar transformant. A l’esquena li van sortir unes ales de papallona i 

el seu cos es va omplir d’escates verdes com si fos un llangardaix. 

D’aquesta manera es va poder escapar per la finestra de la cel·la volant 

cap al riu Onyar on encara es pot veure durant les nits de lluna plena. Però 

ja fa ben bé mig any que… 
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La volandera que correspon al número 1 ens permet escoltar la 
primera part de la llegenda. 



Va obrir les ales i va decidir volar cap a l’Estany de Banyoles. 

Allà es va trobar amb el monstre de Banyoles. Era un drac que 

tenia un coll molt llarg i una cua llarga. Es van fer molt amics i 

cada dia jugaven, nedaven volaven i volien descobrir nous llocs. 

Un dia van decidir que anirien fins a Olot perquè volien trobar un nou lloc 

per viure. 

La Cocollona i el drac de Banyoles van obrir les ales i van marxar volant 

cap al riu Fluvià.  

 

 

 

Allà es van trobar en Peixgros. 

En Peixgros tenia un cap molt gros ple d’escates de color negre i 

groc, unes aletes grosses i llargues. El seu cos era prim i de color verdós. 

Tenia dues potes i una cua curta. 

Era molt simpàtic i de seguida, quan va veure el drac de Banyoles i la 

Cocollona s’hi va fer amic. 
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La volandera que correspon al número 2 ens permet escoltar la 
segona part de la llegenda. 



Tots tres van decidir explorar el riu i en Peixgros els hi feia de guia turístic. 

Els va portar fins al Grau a uns 920 metres d’alçada perquè en aquest lloc 

de Falgars d’en Bas és on neix el Fluvià. 

 

 

A la Cocollona i al Drac  de Banyoles els hi va agradar molt aquest 

lloc però van decidir que volien continuar explorant més el riu 

Fluvià. 

Llavors van anar a visitar el pas del riu per les Fonts de Sant Roc, la zona 

del Parc Espunya que queda molt a prop dels aiguamoixos de la Moixina, 

la casa del molí i van arribar fins a la Font de les Tries. 

Que divertit i bonic va ser el passeig. 
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La volandera que correspon al número 4 ens permet escoltar la 

quarta part de la llegenda. 

La volandera que correspon al número 3 ens permet escoltar la 
tercera part de la llegenda. 



 

Els hi va agradar tant i tant que van decidir que es quedarien a viure a 

prop del Parc Espunya vora les Fonts de la Moixina. 

És així que a les nits de lluna plena, obriu bé els ulls que potser  els 

veureu passejant per allà.  
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La volandera que correspon al número 5 ens permet escoltar la 
cinquena part de la llegenda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegenda de la Cocollona 
Robots multifuncionals Imagina 3dBot  amb 

tecnologia PICAXE programada amb Scratch 2.0 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ QUE DONEM ALS ALUMNES 

1.  INFORMACIÓ SOBRE EL ROBOT 3dBot 

2. PASSOS A SEGUIR PER PROGRAMAR EL ROBOT 3dBot 



ELS ROBOTS IMAGINA 3Dbots POSEN MOVIMENT A 

LA LLEGENDA  

 

El recorregut que hem dissenyat explica la llegenda de la Cocollona que 

han escrit els alumnes de diferents cursos. Per tal de vivenciar aquesta 

llegenda els nens i nenes van pensar que seria molt atractiu poder 

dissenyar uns robots que anessin resseguint la trajectòria per on passa la 

història.   

D’aquesta manera un cop creats els tres personatges (la Cocollona, el Drac 

i el Peixgros) els nens i nenes van programar amb Scratch 2.0 una 

seqüència per tal que els tres robots poguessin rastrejar la línia negra des 

d’un inici fins un final, activant els sensors i motors corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecte molt important és que aquest tipus de robots permeten 

desvincular el robot del cable de programació. Així doncs els tres robots 

poden rastrejar la línia sense cables i amb total moviment.  



Enllaç general i a la guia i material  que es proporciona a la pàgina 

Picaxe.es : 

http://www.picaxe.es/ 

http://www.picaxe.biz/datostienda/descargas/manual%20imagina3dbot%

20rev1.6a_cas.pdf 

 

  


