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BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

En aquest projecte es tracta d’utilitzar la robòtica per a treballar aspectes multidisciplinaris de llengua catalana, matemàtiques, medi, educació artística i 
llengua anglesa. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE O APRENENTATGES CRITERIS D’AVALUACIÓ 
ÀMBITS 

DIMENSIONS 

1 Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, 
particularització, identificació d’operacions,...). Expressar 
verbalment el procés de solució i la resposta de forma 
coherent i clara. Comprovar la validesa de les respostes. 
Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució 
d’una situació- problema 
 

1 Expressar verbalment el procés de solució i la seva resposta. Resolució de 
problemes 
Raonament i prova 
Connexions 
Comunicació i 
representació 

2 Comprovar la validesa de les respostes 

2  
 
Formular problemes a partir de situacions conegudes. 

3  
 
Formular problemes a partir d’exercicis similars. 

Resolució de 
problemes 
Raonament i prova 
Comunicació i 
representació 

3  
Interpretar i  realitzar, amb els instruments de  dibuix i  els  
recursos digitals adients, representacions espacials 
(itineraris, plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents 
concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres àrees. 

5 Dibuixar i mesurar recorreguts a escala.  
Raonament i prova 
Comunicació i 
representació 

6 Programar recorreguts a escala real. 

4 Utilitzar plànols i mapes a diferents escales. 7 Utilitzar els mapes com a recurs d’orientació  
Dimensió Món actual 

8 Utilitzar els mapes coma font d’informació. 
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5 Captar el missatge global i específic de produccions i 
interaccions orals  variades procedents de diferents 
contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn 
més proper. 

 
 
9 

 
Utilitzar correctament els missatges treballats relacionats amb 
la programació. 

 
 
Dimensió Comunicació 

6 Exposar temes de producció pròpia oralment 
(exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre 
altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el 
to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització 
de material gràfic. 

11 Explicar els diferents procediments de producció dels treballs.  
 
Dimensió Oral 12 Exposició de textos de producció pròpia. 

7 Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats 
ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del 
procés de pensar escriure o elaborar i revisar 

13 Realització de textos en diferents formats . Expressió escrita  
Dimensió  literària 

8 Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: 
reflexió sobre el procés, organització i planificació del 
treball, acceptació dels errors, autocorrecció i 
autoavaluació de tot el procés. 

14 Ser reflexiu i crític en la valoració dels resultats. Dimensió oral 
Comprensió lectora 
Expressió escrita 
Dimensió literària 
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COMPETÈNCIES  
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió 
comunicació oral 

Dimensió comprensió 
lectora 

Dimensió expressió 
escrita 

Dimensió 
literària 

 
Dimensió 

plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - LLENGUA ESTRANGERA 

Dimensió comunicació 
oral 

Dimensió comprensió 
lectora 

Dimensió expressió 
escrita 

Dimensió 
literària 

 
Dimensió 

plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensió resolució de 
problemes 

Dimensió raonament 
i prova 

Dimensió 
connexions 

Dimensió comunicació i 
representació 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Dimensió món actual Dimensió salut i 
equilibri personal 

D. tecnologia i 
vida quotidiana 

Dimensió ciutadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i 
valoració 

Dimensió interpretació i producció D. imaginació i 
creativitat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió social 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 



 
 

                            

ROBÒTICA EDUCATIVA 
Programació del projecte 

Pàgina 6/9 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió instruments i 
aplicacions 

D. tractament de la informació 
i organització dels entorns 

digitals de treball i 
d’aprenentatge 

Dimensió 
comunicació 

interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió hàbits, 
civisme i identitat 

digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió 
autoconeixement vers 

l’aprenentatge 

Dimensió aprenentatge 
individual 

Dimensió aprenentatge 
en grup 

Actitud positiva vers 
l’aprenentatge 

    

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió autoconeixement / 
Autoconcepte positiu 

Dimensió presa de decisions 
Dimensió creació i realització de 

projectes 
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CONTINGUTS 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents: 

 

 Contingut Àrea 

1 Vocabulari bàsic d’orientació en l’espai en anglès. Llengua Anglesa 

2 Mesura d’angles. Ús del transportador.  
 
 
 
 
 
Matemàtiques 

3 Mesura de distàncies. Ús de la cinta mètrica. 

4 Treball a escala. 

5 Orientació bàsica (davant, darrera, dreta i esquerra). 

6 Combinació d’elements en una programació robòtica. 

7 Perímetre. 

8 Figures geomètriques planes. 

9 Formulació d’hipòtesis. 

10 Reconeixement de mapes.  
Medi Social 

11 Recerca d’informació i fotografies de diferents llocs del mon. 

12 Ús bàsic de l’Ipad. Engegar, parar i cercar l’App adequada. TAC 

13 Fabricació de complements i accessoris pel robot. Ed. Artística 
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TEMPORITZACIÓ 
 

Durant tot el curs a l’hora de desdoblament amb l’àrea de llengua anglesa com disposen els horaris a la PGA del centre. 

 
BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT O DEL PROJECTE 
 

De tant en tant el mestre encarregat ha d’assegurar-se que les APP estan degudament actualitzades. També els sistemes operatius de les tauletes. 
 
Es necessita carregar les tauletes i els robots prèviament a la realització de cada sessió. 
 
Activitat de grup classe de presentació mitjançant vídeos de la web oficial dels robots Dash & Dot. 
 
Activitat de posada en marxa de les tauletes (contrasenya) i recerca de les APP (Bloclky, Go, Xylophon)  de programació del robot i descoberta de les 
diferents opcions de configuració. 
 
Totes les activitats es faran en grups de 3 o 4 alumnes màxim ja que disposem de 4 robots, 4 tauletes i tots els seus accessoris necessaris. 
 
Activitat de programació bàsica “Fem un quadrat”. Es pot ampliar fent servir més opcions quan acabin ( anar cap endarrere,  canviant l’orientació del cap, 
els colors...) per tal d’aprofundir en el programa Blockly. 
 
Activitat de programació bàsica “Fem un triangle”. Es pot ampliar fent servir més opcions quan acabin ( anar cap endarrere,  canviant l’orientació del cap, 
els colors...) per tal d’aprofundir en el programa Blockly. 
 
Activitat de programació d’un petit circuit d’obstacles. Es pot ampliar fent servir més opcions quan acabin ( anar cap endarrere,  canviant l’orientació del  
cap, els colors...) per tal d’aprofundir en el programa Blockly. 
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Activitat de programació d’un petit circuit d’obstacles en un circuit per sobre de les taules de la classe.  
 
Activitat de creació d’un accessori LEGO per a acoblar un retolador al robot Dash i poder escriure. 
 
Activitat de programació d’escriptura d’una lletra gegant a sobre d’un paper gran blanc. Han d’anar fent totes les inicials que han preparat tots els membres 
del grup. 
 
Activitat de redacció d’un conte “Les històries d’en Dash pel món”.  Aquesta activitat té diverses fases: 
 
1.- A sobre d‘un mapa gegant els alumnes triaran un lloc del món per cada membre i faran una recerca d’informació i d’una fotografia per al proper dia. 
2.- Es tracta d’unir en una història els llocs triats pels alumnes fent servir les informacions d’aquests llocs i redactar un conte. A la vegada s’ha d’anar 
programant els moviments que farà el robot i les expressions que farà servir per a representar el conte. 
3.- Representació del conte amb uns quants alumnes que fan de narrador i uns quants alumnes amb la tauleta.  
 
Activitat “Punxem globus”. Han de construir un accessori LEGO amb un punxó per tal de poder punxar els globus que portarà enganxats un dels robots. 
Farem servir l’APP “Go”. Aquesta activitat no requereix programació només l’habilitat de conducció. 
 
Suma i resta de fraccions en una recta numèrica amb el Blockly seguint el recorregut de la operació acabant al resultat final. 
 

 


