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Robòtica amb LEGO WeDo (primària: 1er i 2n - dimarts de 17:00-18:00) 

LEGO® Education WeDo és una eina fàcil d'utilitzar amb la qual es practiquen moltes habilitats i diferents matèries. Això permet als 

estudiants construir i donar vida a les seves creacions utilitzant un programari de programació molt intuïtiu que funciona per arrossegar-i-

deixar. El LEGO WeDo ajuda a conèixer com la tecnologia juga un paper actiu en la vida quotidiana dels alumnes. Els estudiants no són 

consumidors de tecnología, són creadors, amb iniciatives i creacions pròpies. Practicar amb diferents continguts d'educació primària, 

matemàtiques, mecànica, enginyeria i tecnologia. Al mateix temps, els estudiants desenvolupen i milloren les habilitats de comunicació, 

col·laboració, creativitat, iniciativa i treball en equip. 

El conjunt de construcció WeDo conté una selecció de peces i elements LEGO que els estudiants poden utilitzar per crear diferents models i 

diferents escenaris. Engranatges, politges i palanques s'utilitzen per a la transmissió del moviment dels models. Elements especials, com 

cordes i bandes de goma augmenten la gamma de models que es poden construir. Com també s'utilitzen els sensors de moció, inclinació i 

motors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robòtica amb LEGO WeDo (3er i 4rt de primària – dilluns de 17:00-18:00) 

LEGO® Education WeDo (nivell 2). Aquest curs és la continuació del curs Robòtica 

amb LEGO WeDo (nivell 1). A la caixa de peces LEGO amb la qual els alumnes han 

treballat en el nivell 1 s'hi afegeix una nova caixa de peces de LEGO. Es complica el 

nivell de construcció: passen a projectes de sínies, grues, cotxes i més, s'hi 

afegeixen nous i diferents usos dels elements ja utilitzats (engranatges, palanques, 

gomes); es proposa programació més complexa combinant bucles, càlculs simples i 

processos paral·lels. Diverses activitats es complementen amb una petita fase 

d'indagació, on els alumnes es converteixen en científics, fan les seves hipòtesis i 

les comproven amb els seus experiments, prenent dades i analitzant els resultats. 

Cap al final del curs, els grups comencen amb les seves pròpies construccions on 

han d'aplicar el que ja han après. A mesura que van avançant van creant els seus 

propis projectes sota temaris predeterminats i regles d'ús de material i programació. Els alumnes organitzen el treball i l'executen. La 

construcció és lliure sense estar directament basat en treballs anteriors, la qual cosa exigeix més creativitat de la seva part a hora de buscar 

solució al repte / problema. 

Exemple d'un repte seria: 

Tema: Lladre i policia: recreació d'un sistema d'alarma. 

Material: Utilitza almenys un sensor i un motor de la caixa de WeDo. Un altre material i peces addicionals de LEGO estan permesos. 

Programació: Ha d'incloure la programació d'un sensor,  un motor i l’emissió de so. 

  

http://education.lego.com/wedo
http://education.lego.com/wedo
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Robòtica amb LEGO Mindstorms EV3 (primària: 5è i 6è - dimecres de 

17:00-18:00).  

Aquest curs és la continuació del curs Robòtica amb LEGO EV3 (nivell 1), tot i que el contingut està adaptat perquè poden entrar nous 

alumnes.  

El LEGO Mindstorms Education EV3  és la sèrie de Robòtica més complexa de LEGO. Es poden fer 

diversos models de robots utilitzant blocs de plàstic, característics de LEGO. Cada robot conté un bloc 

programable, diversos motors i sensors de llum, temperatura, contacte, rotació, ultrasons. La programació 

és visual i intuïtiva, donant la possibilitat als estudiants d’acostumar-se ràpidament a la programació. El 

llenguatge permet instruccions seqüencials, cicles i decisions, basades en dades recollides amb sensors.  

Utilitzem l’activitat "Robots en l'espai" creada per Lego Education per a presentar als estudiants un tema 

molt actual i del món real, viatges i vida a Mart. Els alumnes treballen en equip com els científics i 

enginyers solventant problemes de manera creativa. Progressen superant els reptes i realitzen projectes 

que integren conceptes de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

En nivell 2 es continua amb l'activitat "Robots a l'espai" amb reptes cada vegada més complexos. S'assegura un nivell de control del robot 

d'alta precisió. S'hi afegeixen tasques que requereixen l'ús de les matemàtiques i coneixements de física mecànica, alguns d'ells ja 

practicats en anteriors reptes. La resolució dels problemes plantejats estimula la construcció lliure. 

A la segona part del curs, es plantegen petits experiments amb construccions simples - màquines caminants, ales, portes automàtiques. A 

través d'aquestes construccions enfoquem l'aprenentatge en l'ús dels elements concrets (engranatges, diferents motors, connexions). Des 

del punt de vista de la programació es treballa la precisió i l'optimització. 

Cap al final del curs els alumnes són capaços de construir i programar sense instruccions robots per a tasques concretes i implementar 

projectes propis. 

                       

http://education.lego.com/es-es/learn/middle-school/mindstorms-ev3

