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EXPLICACIÓ ACTIVITAT INICIAL “CONÈIXEM
AL BEE-BOT”

NOM DE L’ACTIVITAT: “CONEIXEM AL BEE BOT”
EDAT
RECOMANADA:

ü Cicle inicial

MATERIALS
NECESSARIS:

ü Robot Bee-bot.
ü Caixa de regal.
ü Línia a terra (podem aprofitar les de la
quadricula)

DURADA:

ü 15 – 30 minuts.

OBJECTIUS:

ü Presentar al robot Bee Bot.
ü Descobrir el seu funcionament i la funció de
cadascun dels seus botons.
ü Treballar conceptes bàsics de causa efecte.
ü Treballar l’orientació espaial.

COMPETENCIES
QUE ES TREBALLEN:

ü Aprendre a aprendre.
ü Competència matemàtica.
ü Autonomia.

DESENVOLUPAMENT Disposant al grup de nens al voltant d'una caixa,
procedirem a obrir-la i descobrir que dins hi ha el
DE L’ACTIVITAT:

Bee-bot. El mestre explica que és un robot i llavors
pregunta als nens que creuen que és un robot,

quina funció té i quina utilitat li donen les persones
(pluja d’idees). NORMA IMPORTANT: NO
S’AGAFA AMB LA MÀ.
El traurem col·locant-lo amb cura a terra i veurem
que te gomets empegats (un al costat de cada botó
de direcció). Els proposarem als nens que toquin el
boto del gomet verd després donant-li al "GO"
vegem que passa. D’entrada treballarem amb 3
botons: gomets verd, GO i X (esborrar). Posarem en
un lloc visible les fitxes plastificades dels botons
amb els que treballem i els nens (en parella)
jugaran lliurement a sobre d’una línia prèviament
marcada (amb distàncies múltiples de 15, màxim 4
pulsacions al botó).
Entre tots desxifrarem com funciona i a mesura que
manipulem anem introduint altres botons de
direcció.
(sempre afegint a un lloc visible fitxes plastificades
dels botons amb els que treballem).
Arribat aquest punt voldria recordar que
cada vegada que canviem d’activitat hem de reunirnos i parlar sobre el que ha passat, els problemes
que ens hem trobat, com els podem solucionar.

ACTIVITATS
COMPLEMENTARIES
O VARIANTS:

INTRODUCCIÓ NOUS BOTONS
1. Agafem els noms dels nens i els posem a
sobre d’una línea. Farem avançar al bee-bot
fins arribar al seu nom. Però que passa si ens
passem? (aquest és un bon moment per
introduir botò per anar enrera –gomet groc). Ho
fan per trons i cadascú amb el seu nom.
2. Quan el nen arriba a sobre del seu nom
podem introduir les fletxes de gir . (pitjar 4
vegades per fer un gir, 2 per mitja volta… etc…
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La introducció dels diferens botons de direcció
s’ha de fer progresivament en funció del nivel
del grup.
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DIMENSIÓ TREBALLADA

La programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de
l’aprenentatge des de ben petits; augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies
de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels estudiants.

En aquesta activitat bàsicament es treballa la dimensió de Comunicació i representació
ja que a través de l’activitat proposada desenvolupem (entre d’altres) la competencia 10:
“Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i
interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen”
La utilització d’aquestes eines permet que l’alumne:
•

Representi i comuniqui procesos.
En aquest cas explicació de que creuen que és un robot, per a que serveix,
utilització dels botons per a programar diferents ordres.

•

Elabori conjectures
Desprès de manipular-lo una estona i al treballar sobre la línea podem preguntarli a l’alumne:
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o Quantes vegades penses que s’ha de pitjar el botó de dirección del bee bot
per fer-lo aturar a sobre del nom.
o Que podem fer si ens passem el nom de llarg.
o Per fer-lo avançar sempre s’ha prèmer el matéix botó.
o Etc…
•

Experimenti.
Experimentar diferents tipus de resolució dels reptes plantejats. Hi ha moltes
solucions vàlides per donar resposta al repte plantejat.

3-

PREGUNTES QUE ENS HAN FET AVANÇAR EN
L’APRENENTATGE

Evidenment durant el procés d’aprenentatge han aparegut multitud de preguntes que
han premés avançar en el procés d’aprenentatge. Aquestes preguntes han provocat el
pensament i han fomentat el diàleg.
-

Que és un robot?

-

Per a què serveix?

-

Com el fem funcionar?

-

Per a què serveixen els botons?

-

Perquè desprès de prèmer el botó de direcció el bee bot, a vegades, no avança?

-

Perquè a vegades el bee bot avança més del que ens pensem?

-

Per arribar al nom sempre ho hem de fer igual?

-

Si no ens aturem a sobre del nom i el bee bot passa de llarg ho podem
solucionar?
Quan el bee bot arriba al nom sempre ho fa mirant endavant?
Com hi podriem representar?
Arribat aquest punt voldria recordar que cada vegada que canviem d’activitat
hem de reunir-nos i parlar sobre el que ha passat, els problemes que ens hem
trobat, com els podem solucionar.

-
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VALORACIÓ DEL TREBALL

La valoració del treball realitzat es pot realizar a diferents nivells.
•

A nivell personal.
La valoració del treball realitzat és molt positiva ja que aquest tipus d’activitats
fomenta molt la conversa com a motor de l’aprenentatge. El fet de parlar les
activitats matemàtiques plantejades ajuda al seu assoliment. Personalment és
molt gratificant guiar als alumnes en aquest procés d’aprenentatge i facilitar les
preguntes que guiïn el seu aprenentatge.

•

A nivel d’alumnat
L´ús d’aquest tipus de material TIC manipulable i el plantejament de diferents
reptes motiva extraordinariament als alumnes ja que el mestre deixa clar que hi
ha multiples respostes. Això si, sempre explicant com s’ha arribat a l’assoliment
del repte: explica com ho has fet, com ho has pensat? A quina altra situación et
recorda? Per què ho has fet així? Ho podries fer diferent? Com ho podries
representar?
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ACTIVITAT “TACA D’OLI”

Aquest punt de la tasca és una mica dificultós per mi ja que, de fet, a la meva escola faig
educació física i robòtica. En la mesura del possible en les trobades de coordinació he
intentat transmetre alguns dels conceptes sobre els que hem parlat al curset. Actualment
estem realitzant assessorament del matemàtiques (Toquem les mates) i hem parlat de
la necessitat de plantejar activitats més obertes a les clases de matemàtiques i sobretot
de la necessitat de preguntar a l’alumnat com han arribat a la solució. Actualment hem
instaurat una sisena hora de matematiques manipulatives i també treballem amb algun
dels materials presentats en els diferents cursos de l’Aramat (multicubs, materials base
10, màquines, quelis…).
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