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La Cocollona, un ésser de Girona  

Objectius 

L’objectiu principal d’ aquesta proposta de treball transversal consisteix en sumar capacitats entre diferents 
nivells (cicle mitjà i cicle superior) per a crear una nova versió de  la llegenda de la Cocollona utilitzant robots 
per a donar vida als personatges. 
La Competència digital hi té un paper fonamental, entesa com una eina que permet interrelacionar-se amb  
la resta d’àrees. 

Descripció de la proposta   

La Cocollona, un ésser de Girona és una proposta de treball interdisciplinar i col·laboratiu. 
A partir de la sortida a la ciutat de Girona per conèixer les seves llegendes, els alumnes reinterpreten la 
llegenda de la Cocollona inventant una nova trama i un final diferent que també els porta a descobrir espais 
característics de la ciutat d’ Olot. 
Aquesta tasca implica la participació de 3 grups de primària que han de col·laborar entre ells sumant les 
seves capacitats per tal de programar uns robots amb Scratch 2.0 que representin als personatges de la 
llegenda. 
Els alumnes han d’anar assolint reptes per aconseguir els objectius prèviament pactats que els permeten 
també reflexionar sobre el seu aprenentatge. Un aprenentatge basat en la metodologia “Learning by doing”. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Temporització: de gener a abril. 
Agrupament: grups de treball cooperatiu. Màxim de 5 alumnes per grup en funció de la ràtio de cada aula. 
Aspectes tècnics: domini de la càmera de fotos, Coneixements d’ Office, Scratch 2.0, Lego WeDo, robots 
Imagina3dBot placa Picaxe i placa Makey Makey. 
Avaluació: Autoavaluació de l’alumnat després de cada sessió. Reflexió dels aspectes a avaluar pactats amb 
l’alumnat (rúbrica avaluativa). 

Recursos emprats 

Materials de rebuig per a construir el personatge que es col·loca a sobre del robot. 
Materials de robòtica didàctica: Lego WeDo, Robots Imagina 3dBot amb placa  
Picaxe i placa Makey Makey. 
Programari: Scratch 2.0  ,  S2P,  divers pel robot Imagina 3dBot . 
 
Webs:  http://www.picaxe.es/ 
Guia d’elaboració pròpia del funcionament de la placa Makey Makey i dels robots Imagina 3dBot. 

 

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

Destaquen el treball referent a les competències: 
- Comunicativa lingüística i audiovisual. 
- Artística i cultural. 
- Tractament de la informació i competència digital. 
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- Matemàtica. 
- Aprendre a aprendre. 
- Autonomia i iniciativa personal. 
- Coneixement i interacció amb el món físic. 
- Social i ciutadana. 
 
Es posa molt d’èmfasi en les habilitats comunicatives i socials per tal d’arribar a consensos dins del grup de 
treball cooperatiu que els permeti arribar als objectius marcats i per tant construir un dels personatges de la 
llegenda robotitzats així com inventar un nou nus i desenllaç a la llegenda de la Cocollona. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta proposta s’adreça a alumnat de CM i CS d’ Educació Primària. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

La relació amb l’entorn és molt important perquè la robòtica educativa i en concret la programació robòtica 
ens permet entendre el món que ens envolta. 
Aquest fet també ha permès a l’alumnat presentar el seu treball a l’espai de ponències de ROBOLOT que 
cada any es fa a la ciutat, al Citilab i a les jornades de Figueres 2015. 

Documents adjunts   

• Material per al professorat. 
PDF de LEGO WE DO 
PDF Imagina 3dBot. 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
És l’alumne qui va elaborant el seu material a partir d’un Power Point on van recollint tot el que han anat 
elaborant al llarg del treball. 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
- Prezzi explicatiu de la proposta. 
- Graella de programació pel professorat. 
- Rúbrica per a l’avaluació 
- Full d’autoavaluació diari de l’alumnat. 
- Guia d’elaboració pròpia del funcionament de la placa Makey Makey i dels robots Imagina 3dBot.  

Autoria 
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