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Construïm un robot 

 
Aquesta activitat va nàixer de la tria d'un projecte per a realitzar durant tot un trimestre. L'alumnat 
després de  fer cadascú una proposta concreta acabà decidint a través d'unes votacions que volien 
construir un robot. Una vegada triat el projecte ens vam posar mans a l'obra.  
 
1.- En primer lloc vam escriure un text reflexiu en el que cadascú va definir que era per a ell un 
robot i a la vegada havia de posar exemples de robots que conegués. Després de forma col·lectiva 
vam anar escoltant i contrastant les idees de cadascú, l'objectiu era arribar a determinar una sèrie de 
criteris que ens permetessin determinar que era i que no era un robot. Els criteris que vam 
consensuar van ser els següents: 
 
1. És una màquina 
 
2. Té un programa que li diu el que ha de fer. 
 
3. No pensa per ell mateix 
 
4. Té sensors per notar algunes coses del medi. 
 
5 Té una part que fa de cervell i el controla 
 
6 Ha de tindre moviment 
 
 
En principi només havíem posat aquests cinc criteris i vam començar a classificar els exemples que 
cadascú havia anotat individualment segons si complien els criteris (robots) o no  els acomplien (no 
robots). En vam trobar en una problemàtica a l'hora de classificar un ordinador o un mòbil ja que 
acomplien els criteris però teníem dubtes seriosos de que fossen robots. Després d'un debat intens i 
de l'ajuda de diferents diccionaris vam decidir afegir un sisè criteri "Ha de tindre moviment". 
 
2.- Després d'això, i per a conèixer un poc com són les màquines elèctriques que tenim a prop, ens 
vam posar a desmuntar joguets vells que teníem per casa. Cada alumne havia de respondre 
individualment les següents preguntes:  
 
T'ha costat molt desmuntar el joguet? 
 Per què? 
 
Quines peces i elements tenia el joguet per dins 
 
T'ha sorprès alguna cosa de l'interior del joguet? 
 
Quina funció tenen les piles? 
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Per a què serveixen tots els cables que hi ha a l'interior del joguet? 
 
El motor quins funció té en el joguet que tu has desmuntat? 
 
3.- La següent activitat va consistir en dissenyar i muntar un circuit elèctric, tot coneixent els 
elements de què consta i la manera de representar-ho en dibuix.  
 
4.- En aquest moment del procés ja teníem una idea clara de quin era el robot que volíem construir, 
el Beetlebot, un robot que havíem pogut observar en alguns vídeos d'Internet. Per comprendre el 
funcionament d'aquest robot l'alumnat es va posar a experimentar en parelles de quina manera els 
dos motors del Beetlebot exercien força cap a una direcció diferent per tal de fer girar el Beetlebot. 
Quan els dos motors fan força cap endavant el robot va cap endavant i quan un dels dos fa força cap 
endarrere el robot gira cap al cantó on està aquell motor, a més, ens adonem que la direcció de la 
força exercida varia depenent del sentit de gir del robot.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.- El nostre robot utilitza uns interruptors anomenats «interruptors de final de carrera». Per a 
comprendre el seu funcionament l'alumnat munta un circuit introduint aquest interruptors i 
experimenta les diferents posicions que ofereixen aquests interruptors. Llavors a través d'aquesta 
experimentació han d'imaginar i dibuixar quina és l'estructura interna del interruptor.  
 
6.- Després d'això i davant unes preguntes aparegudes al respecte en el grup classe, cada alumne 
elabora un text reflexiu sobre que són per a ells els sentits dels animals i quina relació poden tenir 
amb aquests els sensors dels robots. En acabat, fem una posada en comú de les idees individuals per 
tal de construir una idea col·lectiva sobre els sentits i també els sensors. 
 
7.- A partir d'un dibuix, muntem el mateix tipus de circuit que portarà el nostre robot per observar 
com el motor canvia el sentit de gir en prémer l'interruptor. A partir d'allò observat reflexionem 
sobre el flux elèctric dins un circuit i com aquest fa girar el motor, per a facilitar la comprensió 
d'aquests conceptes utilitzem un text que parla de «l'analogia de l'aigua» en què es comparà el flux 
elèctric amb un corrent d'aigua.  
 
8.- Les reflexions sobre el flux elèctric ens porten a realitzar un treball sobre els materials 
conductors. L'alumnat té una graella on ha d'anotar diferents objectes i el material de què estan 
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formats, fer una hipòtesi de si deixaran passar o no l'electricitat i finalment comprovar-ho amb una 
bombeta i una pila.  
 
9.- Finalment, i una vegada entesos els conceptes i funcionament de tots els elements del nostre 
robot, ens posem a muntar-lo. Per a fer-ho l'alumnat es posa en grups de quatre persones i cada grup 
ha de construir el seu propi robot a partir d'un text instructiu preparat pel professor.  
 
10.- Després de muntar-los ens trobem en què els robots no funcionen correctament ja que no es 
desplacen en línia recta. Això ens porta a un procés de reflexió grupal per tal d'intentar descobrir 
que és el que ha fallat. Així ens adonem que el fet d'haver utilitzar motors elèctrics reciclats dels 
joguets que havíem desmuntat feia que cadascun tingués una potència diferent i per aquests motiu 
els robots no es desplaçaven bé. Una vegada solucionat el problema aconseguim reparar els robots i 
donem per finalitzat el projecte.  


