
 

 
 
 
 
 
 

 L’objectiu general d’aquesta activitat formativa és aprendre a treballar amb la plataforma de robòtica 
educativa LEGO WeDo® com a recurs didàctic per a la creació de narracions digitals fent ús del 
programari propi de LEGO® i del programari Scratch. El treball desenvolupat en el curs es pot aplicar a 
diverses àrees del currículum: TIC, llengües (català, castellà, anglès), medi natural, social i cultural, 
matemàtiques, plàstica i música. 

 
 
 

 Destinataris 
 
 

 Professorat de cicle mitjà i cicle superior de primària i coordinadors/es TIC-TAC (12-15 persones per 
curs). 

 Objectius 
  

1. Comprendre la filosofia de treball de la plataforma de robòtica educativa LEGO WeDo®.  
2. Aprendre a programar amb el programari LEGO WeDo® i amb el programari Scratch. 
3. Analitzar algunes propostes de treball per facilitar la introducció de la proposta de robòtica 
 educativa Scratch-WeDo® al model curricular de l’etapa. 
4. Assolir habilitats de facilitador per dirigir el treball autònom de l’alumnat quan es construeixen 
 projectes amb l’ajuda de robots educatius. 
5. Guanyar confiança per traslladar les experiències de la formació a l’aula. 

 
 Programa 

 
Sessió 1: Introducció al kit de robòtica educativa LEGO WeDo® 
Espiral del pensament creatiu – filosofia 4C: Connectar, Construir, Contemplar, Continuar 
Pensar amb les mans, escoltar amb els ulls. Construïm per expressar-nos 
Presentació del kit LEGO WeDo® 
Creació de programes amb el programari LEGO WeDo® 
Treballem amb els conjunts LEGO WeDo® 
 
Sessió 2: Introducció a l’entorn de programació Scratch 
Primer programa 
 Descobrim les estructures bàsiques: 

• Condicionals 
• Iteracions 
• Operadors lògics 
• Variables i llistes 
• Crides i esdeveniments 

 
Control dels sensors: 

• Sensor d'inclinació 
• Sensor de distància 
• Micròfon (no inclòs en el kit WeDo®) 

Creació de programes bàsics usant els sensors 
Microtasques d’autoavaluació 
 
 
Sessió 3: Creació de projectes amb LEGO WeDo® 
Creació de projectes combinant models: 

• Futbolista + Porter 
• Futbolista + Afició 
• Porter + Afició 
• Futbolista + Porter + Afició 
• ... 

Com compartir els projectes a Internet 
Pluja d'idees de possibles projectes usant motors i sensors per a la sessió final 
 
 
 
 
 

 Presentació 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
Curs bonificable (13066.01)  

 
 
 
 
 

Narracions digitals augmentades 
LEGO WeDo®-Scratch 

 
 
 
 
 
 

28 i 30 de maig, 4 i 6 de juny de 2013 



 
Sessió 4: Tancament del curs. Possibilitats de la robòtica educativa a l'aula 
Creació dels projectes finals 
Compartim els projectes. 
Possibilitats de la robòtica a l'aula: 

• Metodologia 
• Seqüenciació de continguts 
• Ubicació dins del currículum i calendari escolar 
• Avaluació 

 

IMPORTANT: 

Per al correcte aprofitament del curs és necessari que cada participant vingui a totes les sessions amb el 
seu portàtil. Per tal de connectar-lo a la nostra xarxa, el portàtil haurà d'estar configurat per 
obtenir l'adreça IP de forma automàtica (DHCP). 

 

 Metodologia 

En la primera part del curs, el mètode de formació que s’utilitza és el “learning by doing”, de manera 
que la pràctica va per davant de la teoria. Els participants aprenen, mitjançant diferents accions, com 
s’han de resoldre els supòsits pràctics als quals s’enfronten. En les sessions 3 i 4 es desenvolupen 
projectes i activitats. En aquestes sessions es reforça el treball col·laboratiu com a metodologia 
d’aprenentatge, ja que, a més de desenvolupar un projecte per equip, es crea de forma conjunta una 
història d’aula a partir de la combinació dels diferents models creats. Pel que fa al treball de 
competències, el material del curs desenvolupa habilitats i actituds d’anàlisis i síntesi d’informació, 
desenvolupament de pensament crític i interacció per aprendre, ajudant a reflexionar sobre el paper del 
professor com a facilitador o tutor de l’aprenentatge més que transmissor de coneixements. 

Nota: En el curs es treballarà amb materials comercials de la firma LEGO® Education sota els 
estàndards de formació de la LEGO® Education Academy. En qualsevol cas, les metodologies i 
experiències desenvolupades es poden traslladar a d’altres sistemes de robòtica educativa. 

 

 Curs certificat per la LEGO
®

 Education Academy 
 
 
 Formadors 
 
 

 Sra. Rocío Lara, LEGO® Education Academy Teacher Trainer. Responsable de l’àrea educativa 
de RO-BOTICA. 
 Sr. Frank Sabaté, Mestre de l’Escola Projecte, assessor pedagògic expert en Scratch. 
Sr. Javier Vidal, Responsable del servei tècnic de RO-BOTICA. 

  
    Lloc de realització 

A la seu de la FECC del c. dels Àngels, 18,  4t. Barcelona.   

 Calendari 
 
 
 

Data: 28,30 de maig, 4, 6 de juny de 2013 
Horari:  de 15.30 a 19.30h (Darrera sessió: 15.30 a 18.30h)  
Modalitat: presencial 
Durada: 15 hores 
 

 Inscripció  
 
 

- Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a 
la web de la FECC en l’apartat de Formació.  

- El període hàbil d’inscripció es clourà 7 dies abans de l’inici de l’acció formativa (o quan ja no quedin 
places disponibles). Després d’aquesta data, s’admetran inscripcions si resten places disponibles (en 
les accions bonificables, el nombre màxim de participants és de 25). Les accions que no tinguin el 
nombre mínim d’inscripcions s’hauran de suspendre. 

- Tota notificació de baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs significarà la pèrdua d’un 20% de 
l’import de la matrícula. La baixa posterior a la data d’inici del curs no donarà dret a la devolució de 
l’import de la matrícula. 

Preu 

- L’import de la matrícula d’aquesta acció formativa és de 175 euros. 

- Per a escoles adherides a la FECC, quan rebeu la factura (un cop iniciat el curs) us hi indicarem la 
forma de pagament (habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT al C/C de l’escola). 
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- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC, haureu 
de: 

1. Fer la inscripció a través del web 
2. Fer la transferència per l’import de l’activitat (amb les instruccions que rebreu per 

correu electrònic) 
3. Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per fax al 

n 933426546 ( i portar-ho el dia de l’acció formativa) 
Un cop fet això, rebreu un correu de validació de la inscripció. 

Documentació a lliurar el primer dia de l’acció formativa (MOLT IMPORTANT) 

- El full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us 
haguem confirmat la vostra inscripció anant a l’apartat Formació de la pàgina web, entrant a “cursos 
en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+). 

- El certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms). El model podeu obtenir-lo a 
“Informació i documentació” del web, entrant a “D. Gestió de la Formació” 

Bonificacions de la matrícula 

- Per a aquesta acció formativa, les escoles que hagin subscrit el Conveni d’Agrupació promogut per la 
FECC podran gaudir de la bonificació corresponent a càrrec del seu crèdit de formació. 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a les normes reguladores del subsistema de formació 
professional contínua i a les indicacions de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FTFE): 

- No podran ser objecte de bonificació: 

• les inscripcions realitzades fora de termini. 

• les inscripcions de participants que hagin causat baixa o no hagin assistit com a 
mínim a un 75% de les hores presencials (i al 75% de les hores a distàncies, si n’hi 
ha). 

• les inscripcions dels treballadors en règim especial de la Seguretat Social (els 
«autònoms»). 

• les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna 
quantitat. 

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada a la representació legal 
dels treballadors un mes abans d’iniciar-se. 

- La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la bonificació. 
Aquesta comunicació es farà un cop hagi finalitzat el curs. 

 Indicació del lloc de realització i transport públic 

 

TREN: 

- Renfe - Parada 
Barcelona Plaça de 
Catalunya 

- FFGC - Parada 
Catalunya 

METRO: 

Parada Universitat 
(Línies 1 i 2) 

Parada Catalunya 
(Línies 1 i 3) 

BUS: Línies: 14 – 9 – 
91 – 120 (i totes les 
que passen per P. 
Catalunya i 
P.Universitat) 

 

� 
 

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org 
 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom d’usuari i el 

password. 
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. Cal fer-ho des de la 
mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”, clicar a l’apartat “Alta 
d’usuaris”. 

 clicar>Llistat de cursos:Apareixeran tots els cursos per data d’inscripció. 
 

 


