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LA FÍSICA EN EL MOVIMENT PROGRAMAT  

 

Objectius 

Fer-nos preguntes en situacions reals. Crear reptes segons els nostres interessos. Explicar el 
circuit elèctric, la potència, la velocitat a partir del moviment programat amb Scratch. Donar 
respostes a necessitats quotidianes: minimitzar temps d’espera, i optimitzar serveis de neteja de 
plats i/o gots tant a la sala de mestres com al menjador de l’escola. Conèixer el funcionament del 
circuit elèctric i els efectes de la força, de la potència, de la velocitat.  Descripció de la proposta. 
 Que tot l’alumnat de segon cicle (quart, cinquè i sisè de primària) ha  participat segons el propi 
interès en un dels següents espais: aprendre l’ús de la web, la creació d’apps, els videojocs i les 
pròpies creacions robòtiques per usos de l’escola. Iniciar-se en la programació amb Scratch  i 
Appinventor, ús de plaques makey-makey, beedo, lego-wedo, 
I a partir del resultant hem extret la física del moviment programat amb scratch centrant-nos en 
unes experiències que proposem per explicar el funcionament d’un circuit elèctric, la velocitat, la 
potència i els nostres robots. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Un grup d’alumnes barrejats de quart, cinquè i sisè formen el grup de la pregunta interessant que 
s’encarregarà d’extreure la física del moviment programat amb Scratch. La base és la interacció  
des d’un mateix, amb els altres i els sabers. 
Pensem de què volem parlar: el circuit elèctric, la velocitat i la potència i dels nostres robots. 
 A qui  va dirigit: des de p3 a sisè serà el nostre públic al Congrés de Ciència. 
Temporalització :7 sessions de matí sencer (3,5 h cada sessió).  
Preparem experiències per explicar: 1. El circuit elèctric : mitjançant treball cooperatiu i amb el 
cos fem una gravació explicant el circuit tancat i els commutadors i tots els elements d’un circuit 
construint-lo.2. La potència : a partir d’un robot lego-wedo enviem la pilota per una canal per ser 
recollit per una sínia amb moviment programat que recull i transporta la pilota a l’inici de nou. 
Demostrant la quantitat de treball efectuat per unitat de temps. 3. La velocitat : inventem tres 
programacions amb Scratch per mostrar unes situacions on utilitzem la velocitat per comprendre la 
capacitat de realitzar un moviment en un temps. L’objectiu és mostrar com fer que la velocitat vagi 
augmentant per sempre, que es mantingui en una franja de velocitat o que vagi disminuint fins que 
s’aturi la pilota. La velocitat com a eina per resoldre i per comprendre la capacitat de realitzar un 
moviment en un temps, a un ritme i durant un període. 
Totes les experiències que es proposen són d’aprenentatge i d’avaluació. Fem textos reflexius, 
reconstruïm models per elaborar el vídeo del circuit elèctric, preparem les ponències pel XII 
Congrés de Ciència a la UPC partint de com treballem a l’escola amb preguntes interessants, quin 
tipus de proposta representa la robòtica a l’escola ja que fa d’eina i de contingut, preparem les 
experiències per explicar els conceptes físics, intercanviem coneixements i estratègies i acabem 
amb conclusions. Després elaborem les presentacions pel congrés pensant el públic a qui va 
dirigit. També pensem que la comunicació ha ser variada en les exposicions i per això alternem 
vídeos i demostracions. Fem visites i compartim amb experts al Citilab, i fem taller d’alumnes a la 
IX Jornada de Programació i Robòtica Educativa també del Citilab i ens ajuda a fonamentar 
l’extracció de la física del moviment programat.  Tot això ens ajuda a preparar les comunicacions 
pel Congrès de Ciència.  
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Recursos emprats,...  

Programes informàtics: Scratch, wordpress, wedo-lego.  Pàgines: scrat.mit.edu.  
Materials del Pla de formació Departament d’Ensenyament.. Diferents tutorials, vídeos de you-
tube. Materials: lego-wedo, botiga Ro-bòtica,  
Fer una passejada pels diferents programes i materials conjuntament amb els teus alumnes anant 
progressant en les dificultats de programació. 

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

Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i necessitats reals, 
mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts.  
Argumentació oral i escrita de les propostes de solució per tal de poder comunicar al Congrés, en 
taller d’alumnes o en fira al mateix centre.  
Anàlisi del funcionament del circuit elèctric, dels efectes de la potència a la sínia, de la velocitat en 
els jocs programats amb Scratch o diferents forces sobre un objecte. Aplicació en la creació de 
robots programats amb Scratch que resolen els reptes plantejats. 
Identificació dels components d’un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics 
senzills. Entendre el funcionament i donar valor a la consideració de l’eix de tot el funcionament 
del moviment programat. 
Utilització de l’administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels menús per a les funcions 
del programari bàsic de processador de textos, edició gràfica i de presentació amb textos, 
dibuixos, imatges i àudio.I de programació d’objectes amb l’Scratch. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Adreçat a l’alumnat de segon cicle: quart, cinquè i sisè de primària. Obert a tota la diversitat. 
Fonamentat en el treball cooperatiu per tal d’intercanviar coneixements i estratègies; marcar-se 
objectius i seguir seqüència i treball cooperatiu per enllaçar l’interès de t@ts. 

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

A l’escola sabem que aprenem més i millor en una situació que ens sorgeixen preguntes. Podem 
fer hipòtesis personals i contrastar-les amb els altres i es generen nous interrogants que ens 
ajuden a reorganitzar el pensament. L’ús crític i creatiu de la tecnologia ens porta a crear segons 
els nostres interessos. La física es converteix en eix transversal de la tecnologia. Hem hagut 
d’entendre per aprendre i per explicar fenòmens físics. Que aprenem amb els altres i amb els 
sabers. I que no ho fem ni sols ni en silenci. 

Documents adjunts 

CB_Medi_Primària.pdf 
Guia ampliada.pdf 
PONENCIA1CONGRESCIENCIAVILANOVA.pdf 
PONENCIACONGRESCIENCIA2lliurar.pdf 
Rúbrica.pdf 
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