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L’oca amb beebots 

 
Dins del marc del Treball d’Investigació de les plantes, proposem des de la matèria d’Art elaborar 
tres jocs: un dominó, un memori i una oca. La projecció social és elaborar un joc pel nivell de 2n i 
un altre per colla de petits, ja que el nom de les classes és de les plantes i també les estan 
treballant. 
 
L’objectiu és que l’alumnat crei el joc des de l’inici fins al final amb el recolzament i la guia 
de l’adult. 
 
Dividim els dos grups de 2n en tres grups de treball, per tal de que cada grup elabori un (o més 
d’un) joc. 
 
Elaborem un joc de l’oca sobre les plantes que es pugui jugar amb els daus i també amb Beebots, 
per tal d’incorporar les STEAM. 
En primer lloc, juguem a l’oca per grups de 3-4 infants per recordar com funciona: normes, 
material... Al mateix temps experimentem amb beebots: com funcionen?, com es desplacen? 
 
Després de la fase d’experimentació, per grups de 3-4 infants, omplen la fitxa tècnica (annex 1) en 
la qual hi queda recollit el que haurem de preparar: el material, les instruccions, les rimes, etc. 
Seguidament la posem en comú amb l’objectiu d’arribar a consensos, com ara acordar les 
instruccions o les rimes. 
 
Per tal de començar a crear el joc, procurem que els infants triïn la tasca que prefereixen, si bé 
procurem que tots els infants s’involucrin en tots els passos: mesurar, organitzar el taulell i les 
plantes que hi dibuixarem, dibuixar i pintar i escriure 
les instruccions. 
 

- Mesurar: en un full d’esborrany començaran 
a pensar en la mesura que ha de tenir la 
casella per tal que la beebot s’hi pugui 
desplaçar. 
Un cop establim la mesura, comencem a 
dibuixar-ho sobre de l’hule (pot ser un altre 
suport). És important que siguin 3-4 infants 
màxim i que l’adult supervisi aquest procés, ja 
que un cop s’escriu a l’hule, ja no es pot 
esborrar. 
Com que l’adult ha d’estar molt pendent dels 
que mesuren, en alguns moments cal 
demanar-los-hi que s’aturin per poder atendre als que organitzen el taulell. 

 
- Organitzar el taulell i les plantes: paral·lelament, la resta d’infants van dibuixant, en fulls 

d’esborranys, les plantes que els agradaria que apareixessin al taulell de joc. Un cop 
enllestit, comencen a pensar la distribució de les plantes i a assignar-li un número del 
taulell. 
En aquest punt, cal que els infants es posin d’acord i això és complex. 
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- Dibuixar i pintar: un cop tenim el taulell per caselles, cada infant dibuixa la seva 
planta en el número que s’ha acordat. Seguidament es pot decorar amb retolador 
o bé amb poska, ja que queda més llampant. Es decideix no pintar-ho, ja que 
podria quedar poc polit i també perquè augmenten les possibilitats de tacar 
l’hule. 
En aquest punt l’adult també ha d’estar molt pendent dels infants. Cal demanar 
tranquil·litat, detallisme i relax per tal de no equivocar-nos, ja que el suport no 
ho permet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Escriure instruccions: a mesura que els infants van acabant de pintar, comencen 
a escriure les instruccions de la oca i s’inventen rimes com ara “d’arrel a arrel i 
tiro perquè sóc rebel”. 
Repassem les instruccions amb puntafina. 

 


