
          BEE-BOTS 
 
PROPOSTES DE TREBALL 
Abans de fer res posar a carregar les abelles.  
Presentem algunes idees de propostes per treballar amb les 
abelles, a partir d’aquí només cal deixar anar la 
imaginació... 

• Proposta 1.  
o Material: Graella 7x1 o 6x1 (depenent de si es 

considera casella inicial una de buida o ja plena), 
Fitxes numèriques, dau (1,..,6) opcional 

o Inicialment, i per començar a familiaritzar-se, 
utilitzar una graella d’una sola columna. Posar 
per exemple les fitxes de nombres sota la graella 
i fer que l’alumne faci anar l’abella fins a un 
nombre escollit (tirant el dau o no) a partir de la 
posició inicial. Un segon pas seria fer-la anar 
endavant o enrere canviant la posició inicial. 

• Proposta 2. 
o Material: Graella 4x4, Fitxes numèriques, daus 

numèrics opcionals. 
o Continuant amb els nombres es pot fer servir la 

graella de 4x4. Considerant una posició inicial es 
pot fer una pregunta a l’alumne i programi 
l’abella per anar fins la resposta, o bé tirant algun 
dels dos daus numèrics anar fins la posició que 
marquin 

 
• Proposta 3. 

o Material: Graella depenent de la complexitat que 
se li vulgui donar, Fitxes mitjans de transport 

o Comenceu en una posició inicial i feu preguntes a 
l’alumne que les responguin fent anar l’abella cap 
a algun dels mitjans. 

• Proposta 4. 
o Material: Graella, Fitxes figures geomètriques, 

dau figures i dau colors. 
o Es pot començar posant algunes de les figures 

d’un sol color i utilitzar només el dau de figures. 
Anar a la figura que marca el dau. Es pot anar 
afegint complexitat afegint figures i després 



afegint colors. En aquest últim cas s’han de tirar 
els dos daus per escollir figura i color. 

• Proposta 5. 
o Material: Graella, Fitxes de lletres i dau lletres 
o Alerta, les lletres Q,U,W,X,Y i Z no són al dau. 

Començar en una posició inicial, llençar el dau i 
anar a la lletra que marca. El següent pot tornar a 
començar a la posició inicial o bé, per fer-ho més 
complex, sortir de la posició que s’ha acabat 
anteriorment. 

• Proposta 6. 
o Material: Graella, Fitxes (14cmx14cm) amb els 

noms dels alumnes de la classe. 
o Es posen els noms per sota de la graella i, 

començant en una posició inicial, l’alumne ha de 
fer anar l’abella des d’aquesta posició inicial fins 
al seu nom. 


