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Construïm un robot  

 

Objectius  

GENERALS:  
· Planificar i realitzar projectes i aparells senzills, analitzant les propietats dels materials i les eines 
i màquines que hi intervenen, tot valorant la contribució de la ciència i la tècnica a la millora de les 
condicions de vida de les persones. 
· Endinsar l'alumnat en el món de l'electrònica i la robòtica a partir d'un interès sorgit entre 
l'alumnat. 
 
ESPECÍFICS: 
· Definir una idea acurada del que representa per a l'alumnat el concepte «robot». Això es farà a 
partir de la reflexió individual i col·lectiva de determinar criteris que ens permeten discriminar 
aquelles màquines del nostre entorn que poden ser considerades robots.  
· Entendre el corrent elèctric a partir de la construcció de circuits i de l'observació de les 
funcions i comportament de cadascun dels elements que els componen.  
· Comprendre com diferents forces sobre un objecte generen diferents tipus de moviment. 
· Entendre que són els sensors de les màquines tot relacionant-los amb els sentits humans.  
· Construir una màquina elèctrica «beetlebot» seguint unes instruccions donades. 
· Corregir errors a partir de l'observació i de la reflexió individual i col·lectiva. 
  

Descripció de la proposta  

Aquest conjunt d'activitats neix a partir de l'interès del grup classe per construir un robot, això 
ens porta a un procés guiat de descoberta del món de la robòtica, de les màquines, dels circuits 
elèctrics i de les forces i el moviment.  
 
Totes les activitats es presenten a l'alumnat com un camí necessari per tal d'arribar a entendre 
el funcionament del robot que volem construir i, en definitiva, per tal de poder acabar 
construint-lo nosaltres mateixos.  
  

Aspectes didàctics i metodològics  

· Les activitats es realitzen de forma cooperativa, algunes en parelles i d'altres en grups 
heterogenis d'uns quatre o cinc alumnes.  
· La reflexió continua, tant a nivell individual com col·lectiva, és una eina essencial per tal 
d'anar descobrint i consolidant els diferents aspectes treballats.  
· El fet de treballar aquests aspectes a partir de la voluntat de construir el nostre propi robot 
dóna significat a tots els aprenentatges i és un element de motivació per a l'alumnat.  
· El nombre de sessions emprades no pot ser predeterminat d'entrada ja que el projecte es 
planteja com un procés obert de descoberta que en alguns moments demanarà revisar i refer 
conceptes apresos o procediments realitzats.  
 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

  

Recursos emprats  

· Vídeos del youtube de construcció i funcionament dels «Bettlebots» 
· Per a fer les diferents activitats i construir el robot: Interruptors de final de carrera, cable 
elèctric, carcasses doble pila AA, pistoles silicona o pegament extrafort, bombetes, motorets 
joguina, soldador elèctric d'estany, material d'aula.  
  

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

· Competència comunicativa, lingüística i audiovisuals 
· Tractament de la informació i competència digital 
· Competència d'aprendre a aprendre 
· Competència d'autonomia i iniciativa personalitat 
· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de cicle superior de primària.   

Documents adjunts 

  
• Material per al professorat. 

Guia ampliada.pdf 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
· Full de treball «Els joguets per dins» 
· Full de treball «Muntem un circuit senzill» 
· Full de treball «Els interruptors» 
· Full de treball «Els sentits dels robots» 
· Full de treball « Quines peces ens fan falta?» 
· Full de treball « El gir i les forces» 
· Full de treball «Canvi de sentit al prémer interruptor» 
· Full de treball «Materials conductors i no conductors» 
· Instruccions Beetlebot 
· Full de treball «Què els hi passa als nostres robots?» 

Autoria  

 
Guillem Riba Gauxachs, mestre de l'escola Consol Ferré d'Amposta.  
 


