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MAPA BEE BOT

Futurs Emprenedors Rurals

Recurs complementari al projecte FER per tal de
treballar l'emprenedoria a les escoles de territoris
rurals de Catalunya

INSTRUCCIONS PEL MESTRE

Projecte per
a estudiants
de 5è i 6è de
primària

Sessió de 90-110 minuts

OBJECTIUS
Conèixer les comarques de Catalunya
Conèixer els sectors d’activitat i quina representativitat tenen en cada
comarca
Conèixer iniciatives dels territoris rurals
Buscar, seleccionar i interpretar la informació de cada repte i del mapa
Despertar en l’alumnat l’interès davant l’aprenentatge de conceptes ja
treballats a partir d’una nova proposta
Augmentar l’autonomia de l’alumnat
Desenvolupar habilitats per treballar en equip

CONTINGUTS A TREBALLAR
Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, respecte per les
opinions dels altres (Àmbit lingüístic)
Ús del raonament espacial en la utilització del mapa de Catalunya i la
planificació d’itineraris (Àmbit matemàtic)
Activitats econòmiques del territori i sectors de producció. Tipus
d’empreses de la Catalunya rural (Àmbit de coneixement del medi)
Organització territorial de Catalunya (Àmbit de coneixement del medi)
Programació i robòtica educativa: bee bots, etc. (Àmbit digital)
Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat (Àmbit
d’educació en valors)
Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup (Àmbit
d’educació en valors)
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ESPAI I AGRUPAMENTS
Aula amb un espai disponible de
2,60m x 2,60m per al mapa situat
al terra.
Treball en grups de 4 a 8 alumnes

RECURSOS
Robot Bee Bot
Mapa
Tauleta tàctil/ Ordinador
Bloc 3: "Històries d'Empreses
de la Catalunya Rural
(disponible a
www.futursemprenedors.cat)
Instruccions

TEMPORALITZACIÓ
Explicació docent: 10 minuts
Formació de grups i muntatge: 10-20 minuts
Activitat: 70-80 minuts

ACTIVITAT
En primer lloc, el mestre/mestra repartirà les instruccions del joc al grup
d’alumnes que realitzaran l’activitat. Després de llegir-les, els i les alumnes
(amb l’ajuda del mestre/mestra si cal) repartiran els rols, muntaran el
trencaclosques i iniciaran l’activitat amb el mapa i el robot segons les
indicacions que farà l’alumne/a amb el rol d’Abella FER. Aquesta serà la
presentadora del joc i qui disposarà dels reptes i les respostes. Els i les
alumnes resoldran els reptes fins a conèixer la destinació final de l’abella
FER.

www.futursemprenedors.cat

MAPA BEE BOT

Futurs Emprenedors Rurals

COMPETÈNCIES
Competència comunicativa lingüística: Expressar opinions de
manera argumentada sobre la Catalunya rural amb un ús adequat
del llenguatge. Comunicar oralment un itinerari a seguir.
Competència matemàtica: Raonament matemàtic i resolució de
problemes per arribar a una destinació.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:
Conèixer els sectors econòmics del seu entorn proper: la seva
comarca i Catalunya.
Competència digital: Adquirir destreses per programar robots: beebots, etc.
Competència social i ciutadana: Comprendre la realitat social en
què es viu, aprendre a escoltar i respectar les opinions i resoldre
conflictes amb actitud constructiva.
Competència d’aprendre a aprendre: Organitzar el seu
aprenentatge individualment i en grup, en funció d’uns objectius a
aconseguir.
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:
tenir la capacitat d’elegir, de convertir les idees en accions,
d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.
Tenir capacitat de planificació, d’organització i gestió de les
activitats proposades.

www.futursemprenedors.cat

MAPA BEE BOT

Futurs Emprenedors Rurals

LA LLEGENDA
El mapa consta de tres colors
diferenciats per sectors.
Sectors rellevants de la comarca:
Són els punts rodons més petits que
estan disposats segons el
percentatge d’importància d’aquell
sector dins la seva pròpia comarca.
Sector especialment rellevant per a
l’economia de la comarca: Són els
punts més grans i s’utilitzen quan
algun sector destaca dins la seva
comarca i percentualment es
diferencia dels altres sectors
Comarques més rellevants de cada
sector a Catalunya: Són els quadrats
i s’han seleccionat les 5 comarques
que generen més economia dins de
cada sector a Catalunya.

Els dibuixos que apareixen dins
les comarques corresponen a les
empreses del tercer bloc
ubicades en aquella zona
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INSTRUCCIONS PELS ALUMNES

Projecte per
a estudiants
de 5è i 6è de
primària

GRUPS I ROLS
En grups reduïts (mínim 4, màxim 8) treballeu el mapa bee bot; hi haurà 4
rols, per tant, si hi ha més de 4 persones hi haurà més nombre de jugadors.
Dividiu-vos els ROLS per començar a jugar amb el mapa beebot:
Abella FER: tindrà en el seu poder les instruccions per anar avançant amb
el mapa bee bot i les respostes correctes de cada repte. S’encarregarà
d’anar guiant el joc i informar els seus companys i les seves companyes
sobre si estan avançant correctament. En el cas que s’equivoquin, els dirà la
resposta correcta per avançar.
Conductor/a: S’encarregarà de programar l’abella per tal que avanci a les
coordenades correctes que porten cap al següent repte (i comarca). Aquest
podrà ser també jugador/a.
Jugadors/es: Seran els i les alumnes que hauran de resoldre els reptes que
els explicarà l’abella FER.
El/la portaveu de jugadors/es: S’encarregarà de comunicar les respostes
finals a l’abella FER després de parlar, debatre i resoldre els reptes amb la
resta de jugadors i jugadores.

Una vegada dividits els rols, entregueu aquestes instruccions a l’alumne o
alumna amb el rol d’abella FER.

COMENÇA LA PARTIDA!
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Benvinguts i benvingudes al joc de l’Aventura de FER, en aquest mapa
podrem conèixer empreses d’èxit del món rural i els sectors més importants
a les comarques de Catalunya. Comencem! M’he perdut per una comarca
de Catalunya i vull tornar al meu rusc del Montsec situat entre la comarca
de la Noguera i el Pallars Jussà. Ajudeu-me a tornar a casa superant el
reptes del camí de tornada!
Repte 1: Ara sóc en una comarca on es destaca una empresa
tecnològica i que és important per al sector dels serveis. On em trobo?
RESPOSTA CORRECTA: la Val d’Aran

Repte 2: Sabíeu que l’empresa Arantec ha creat uns sensors per
controlar i vigilar el nivell del rius? Descobriu la comarca on neix el riu
Segre i situeu-vos-hi.
RESPOSTA CORRECTA: la Cerdanya

Repte 3: Estava buscant pol·len en unes plantes típiques de la zona com
són els grataculs. Aquesta planta conté molta vitamina C i se n’elaboren
productes de qualitat. En quina empresa del mapa creieu que podríem
vendre els productes de Gratacool?
Pista: En aquesta comarca hi destaquen els tres sectors econòmics per igual.
Consulteu el bloc 3 per investigar sobre les empreses.
RESPOSTA CORRECTA: El Rebost de les Gambires a Osona

Repte 4: Quin munt de productes de proximitat i de qualitat que tenen
al Rebost de les Gambires. On podria anar per descobrir altres
productes de qualitat com per exemple làctics?
RESPOSTA CORRECTA: El Pastoret a la Segarra
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Repte 5: Uff! Quantes empreses agroalimentàries! Quants dies fora de
casa, estic una mica estressada i crec que m’aniria bé fer una mica
d’esport per desconnectar? On puc anar?
RESPOSTA CORRECTA: Centre d’Equitació Montblanc a la Conca de Barberà

Repte 6: Quina pau i quina tranquil·litat, semblo una altra abella! Amb
l’energia renovada m’estic animant a conèixer més territori i més
empreses rurals. Veig l’espectacular desembocadura del riu Ebre.
Situeu-me a la comarca on desemboca aquest riu.
RESPOSTA CORRECTA: el Montsià

Repte 7: Quin dia més mogut, quin munt de quilòmetres que he
recorregut. Com m’agradaria poder passar una nit en una casa de
colònies i conèixer nens i nenes. On em recomaneu anar?
RESPOSTA CORRECTA: Ca Manxol a la Ribera d’Ebre

Repte 8: He vist aquest matí com els nens i nenes esmorzaven uns sucs
ecològics de la zona de ponent. N’he pogut tastar i eren boníssims.
Volaré fins a l’empresa per descobrir el procés productiu d’aquests
sucs. On vaig?
RESPOSTA CORRECTA: Cal Valls al Pla d’Urgell

Repte 9. Crec que ja em toca tornar cap a casa. Per celebrar-ho
visitarem Torrons i Mel Alemany, que són socis i amics de fa molts anys.
Sabeu en quina comarca s’ubica l’empresa? Som-hi!
Pista: És una de les comarques més importants del sector de l’agricultura i la
ramaderia.
RESPOSTA CORRECTA: La Noguera

Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge per la
Catalunya Rural!

