
PROGRAMACIÓ OPTATIVA ROBÒTICA 2n ESO 

   

1. Introducció. 

  

L’optativa  estarà format per un màxim de 15 alumnes. Tindrà una càrrega horària de 2 

hores setmanals i els continguts que estraballaran serán eminentment pràctics. 

  

L'evolució tecnològica que s'ha produït al llarg dels darrers anys fa que la incorporació 

de continguts relacionats amb control automàtic i robòtica sigui una necessitat formativa 

pel seu caràcter instrumental. els sistemes educatius de tot el món enfoquen la seva 

mirada cap a aquest fenomen ja que permet un acostament a l'entorn en què viu l'alumne. 

  

Aquesta matèria abasta el conjunt d'activitats pedagògiques dirigides a proporcionar a 

l'alumnat experiències relacionades amb la programació, robots, sistemes de control 

automàtic i entorns de desenvolupament ràpid de prototips o sistemes de fabricació a 

mida. Comprèn tots els aspectes que són necessaris per a resoldre un problema 

tecnològic real, des de l'anàlisi del problema fins a la solució definitiva. Aquest procés 

inclou: la elaboració de un programa informàtic que controli el funcionament del 

robot, el disseny del robot, la fabricació i muntatge del mateix i l'experimentació 

amb ell. Tot això amb la finalitat de realitzar els ajustos necessaris en el control i el 

funcionament del mateix perquè el robot proporcioni la solució definitiva al problema 

inicial. 

  

Es afavoreixen els processos cognitius que es requereixen per resoldre un problema 

integrant coneixements relacionats amb les matemàtiques, les ciències 

experimentals, continguts tècnics i les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

La programació és una eina que s'està utilitzant en nombrosos camps tècnics i sistemes 

d'informació i cal conèixer-la per poder controlar tota la tecnologia que ens envolta. Saber 



programar és fonamental per automatitzar el funcionament dels robots i que puguin 

interrelacionar amb l'entorn. 

  

Per a la realització de robots, a part de la programació, cal conjugar coneixements de 

mecànica, per a realitzar l'estructura, i coneixements de electricitat i electrònica, per 

donar moviment i realitzar sensors que s'adaptin i comuniquin aquesta informació de 

l'entorn del robot. 

  

En conseqüència, els blocs de continguts que s'imparteixen són: electrònica 

analògica i digital, sistemes de control, programació de sistemes tècnics i robòtica, 

activitats de disseny en 3D e impressió en 3D. 

  

Electrònica analògica i digital: Es busca distingir i conèixer les característiques dels 

senyals analògiques i digitals i el funcionament i propietats dels components electrònics 

ja que són fonamentals en la realització de sensors i actuadors que utilitza el robot. 

Sistemes de control: Els sistemes de control detecten condicions del entorn i, en funció 

dels seus valors, realitzen alguna acció de forma automàtica, pel que són de gran 

aplicació en els sistemes robòtics, així, l'objectiu d'aquest bloc és comprendre els tipus 

de sistemes de control, els components que el formen i les seves característiques 

principals. 

Programació de sistemes tècnics: S'aprenen els coneixements necessaris per a 

programar usant algoritmes, diagrames de flux, definint diferents tipus de variables, així 

com estructures de repetició, seqüencials i condicionals orientats al control de robots. 

Robòtica: En aquest bloc és on conflueixen els coneixements i continguts dels anteriors 

blocs, ja que és necessari utilitzar-los en la realització i construcció d'un robot. L'alumne 

aprèn els elements bàsics que té un robot, els dissenya, projecta i construeix ajudant-se 

d'una plataforma de programari lliure, en la qual realitza un programa informàtic que fa 

servir el robot, i una altra de maquinari lliure, seguint el mètode de projectes, treballant 

en equip de forma participativa en el aula-taller i realitzant la documentació tècnica del 

robot. 



Disseny e impressió 3D: introducció al món del disseny en 3D utilitzant-la com a eina 

en el disseny i elaboració de diferents projectes guiats. 

  

2. Objectius. 

  

L'ensenyament del Taller de Robòtica i programació en aquesta etapa tindrà com a 

finalitat el desenvolupament de les següents capacitats: 

1. Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics 

treballant de forma ordenada i metòdica per estudiar el problema, recopilar i seleccionar 

informació procedent de diferents fonts, elaborar la documentació pertinent, concebre, 

dissenyar, planificar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat i 

avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de vista. 

2. Adquirir destreses tècniques i coneixements suficients per a l'anàlisi, disseny i 

elaboració d'objectes i sistemes tecnològics mitjançant la manipulació, de forma segura 

i precisa, de materials i eines. 

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer 

els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'usar-los i 

controlar-los, entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny 

i construcció i valorar les repercussions que ha generat la seva existència. 

 4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seua viabilitat 

i abast utilitzant els mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari 

adequats. 

5. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès 

i curiositat cap a l'activitat tecnològica, analitzant i valorant críticament la investigació, la 

innovació i el desenvolupament tecnològic i la seva influència en la societat, en el medi 

ambient, en la salut i en el benestar personal i col·lectiu al llarg de la història de la 

humanitat. 

6. Comprendre les funcions dels components físics d'un microcontrolador i conèixer les 

formes de connectar-los. 



7. Manejar amb desimboltura aplicacions informàtiques que permeten buscar, 

emmagatzemar, organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, emprant de 

forma habitual les xarxes de comunicació. 

8. Conèixer les diferents tècniques de fabricació en impressió 3D i els passos necessaris 

per imprimir una peça. 

9. Assumir de forma crítica i activa l'avanç i l'aparició de noves tecnologies, i incorporar-

les al seu quefer quotidià, analitzant i valorant críticament la seua influència sobre la 

societat i el medi ambient. 

10. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca 

de solucions, en la presa de decisions i en l'execució de les tasques encomanades amb 

actitud de respecte, cooperació, tolerància i solidaritat. 

11. Conèixer les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com les solucions 

més adequades que ofereix el patrimoni tecnològic del mateix entorn. 

12. Conèixer, valorar i respectar les normes de seguretat i higiene en el treball i prendre 

consciència dels efectes que tenen sobre la salut personal i col·lectiva. 

  

3. Competències. 

  

Aquesta matèria contribueix a l'adquisició de les competències clau de la 

següent manera: 

Comunicació lingüística. La contribució a la competència en comunicació lingüística es 

realitza a través de l'adquisició de vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en la 

comprensió de els diferents blocs de continguts i en la realització i exposició de treballs 

relacionats amb aquests. 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. El ús 

instrumental de les matemàtiques ajuda a l'estudi de diversos continguts de la matèria 

així com en la resolució de problemes tecnològics diversos en els quals s'utilitzen eines 

matemàtiques de certa complexitat. En el disseny i realització de robots és necessària la 



comprensió de processos, sistemes i entorns tecnològics en els quals s'utilitzen 

coneixements de caràcter científic i tecnològic. 

Aplicar adequadament les estructures de control: decisió i bucles en el disseny d'un 

programa. Conèixer els elements bàsics d'un llenguatge de programació: objectes, 

propietats i esdeveniments. Familiaritzar-se amb les parts d'un robot: estructura, motor i 

parts mòbils, circuits elèctrics, sensors, indicadors i unitat de control. 

Identificar els operadors mecànics (rodes, eixos, corretges, palanques, ressorts, 

manetes, cremalleres, etc.) i la seva utilitat. Reconèixer l'estructura, funcionament i 

aplicabilitat dels engranatges en màquines de la vida quotidiana. 

Crear i utilitzar simulacions de models per a l'aprenentatge de nocions físiques: velocitat 

de desplaçament, acceleració, col·lisions, rebots, canvis de trajectòria, comptadors, 

indicadors, etc. 

Competència digital. La robòtica està íntimament relacionada amb aquesta 

competència ja que cal aprendre i usar un llenguatge de programació per al funcionament 

dels robots. 

A més, es treballa amb eines de simulació informàtica de processos i sistemes 

tecnològics per ordinador. Cal conèixer els elements bàsics d'un llenguatge de 

programació: objectes, propietats i esdeveniments. I dissenyar senzills programes de 

control del robot d'acord amb uns requisits previs. 

Aprendre a aprendre. Tecnologia robòtica ajuda a la contribució d'aquesta 

competència quan l'alumne avalua de forma reflexiva diferents alternatives a una qüestió 

donada, planifica el treball i avalua els resultats. També, quan s'obté, analitza i selecciona 

informació útil per a un projecte, es contribueix a l'adquisició d'aquesta competència. 

Competències socials i cíviques. L'aportació a aquesta competència es desenvolupa 

en l'alumne quan treballa de forma col·laborativa i desenvolupa valors de tolerància, 

respecte i compromís ja que l'alumne expressa, discuteix, raona i pren decisions sobre 

solucions a problemes plantejats. 

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Aquesta matèria fomenta la creativitat, la 

innovació, l'assumpció de riscos promovent que l'alumne sigui capaç de pensar per si 



mateix en la resolució de problemes generant noves propostes, transformant idees en 

accions i productes treballant de forma individual o en equip. 

  

4. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

Inicialment se realitzaran pràctiques tancades per tal de introduir els blocs de continguts, 

electrònica i programació. 

Una vegada l’alumne hagi assolit una base de coneixement mínim sobre els continguts 

bàsics, s’utilitzarà el procés de resolució tècnica de projectes on els alumnes dissenyaran 

i construiran productes tecnològics relacionats amb la robòtica, que resolguin problemes 

tècnics seguint les diferents fases que formen el procés. Perquè la realització del 

producte tecnològic sigui satisfactòria, serà necessària la investigació, la valoració de les 

diferents propostes de solució, l'experimentació amb diferents elements tecnològics, la 

documentació del projecte tècnic i l'avaluació del resultat final per introduir millores en el 

funcionament del producte, si cal. 

La metodologia del procés de resolució tècnica de projectes implica, necessàriament, 

que el grup classe s'organitzi en grups de treball. d'aquesta manera, es fomenta 

l'aprenentatge col·laboratiu en què cada un dels integrants aporta a l'equip seus 

coneixements i habilitats, assumeix responsabilitats i respecta les opinions dels altres 

per tal d'obtenir un producte que solucioni el problema plantejat. 

La realització de pràctiques és un altre interessant recurs que s'adapta perfectament en 

la metodologia de la matèria. Així, el professor, mostrarà pràctiques que els alumnes van 

reproduint, alhora que es donen les explicacions de la seva fonamentació, per després, 

proposar reptes que, amb lleugeres modificacions del que s'ha fet, puguin emprendre 

amb creativitat. 

Per tant, és molt important l'ús de l'aula-taller per a la realització de projectes i pràctiques 

on l'alumne pot comprovar que el que s’ha après en els continguts teòrics es compleix 

en la pràctica, refermant els conceptes i verificant el funcionament dels sistemes 

tecnològics. 



Durant aquest procés, l'alumne utilitzarà les eines adequades i seguirà les normes de 

seguretat i higiene pròpies d'un taller. 

L'ús de programes de simulació virtual és una eina molt utilitzada en moltes activitats 

tecnològiques, així, en aquesta matèria aquesta eina és molt útil i s'haurà d'usar per 

verificar el funcionament de sistema tecnològics i consolidar els continguts teòrics. 

Conseqüentment, l'ús d'ordinadors és molt important ja que, a part 

dels programes de simulació, la majoria dels continguts impliquen l'ús de ordinador. 

Els blocs de continguts estan molt relacionats entre si i es  utilitzarà com a eix conductor 

els blocs de programació de sistemes tècnics i robòtica, impartint-los en paral·lel, 

aportant en cada moment els continguts dels altres blocs que van sent necessaris per a 

la millor comprensió de l'alumne, fins a poder plasmar-ho en la fabricació, muntatge i 

control d'un robot o sistema de control. 

  

5. TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS. 

PRIMERA AVALUACIÓ: 

Control i robótica. 

Programació de robots amb mBlocs i Arduino. 

Electrònica básica. 

Disseny de robots. 

SEGONA AVALUACIÓ 

Programació de robots amb l’IDE d’Arduino. 

Construcció i programació de robots. 

TERCERA AVALUACIÓ 



Construcció i programació de robots. 

  

6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Es valora el treball diari i les activitats complementàries,  de manera que cadascun 

d’aquestos apartats inclourà diferents tasques a desenvolupar en funció del  Bloc 

treballat. Durant els curs, s'aniran establint pautes d'avaluació (quedaran reflectides en 

el quadern del professor i permetrà fer una valoració del progrés de l´alumne) en funció 

del tema  desenvolupat i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50% TREBALL DIARI 

- 50% Actitud 

    - Material diari. 

   - Participació. 

  - Comportament. 

  - Interès. 

- 50% Feina: Treball personal. 

 

 

-  Cada dia sense material-0,5. 

- Cada dia sense accés comptes programes per falta de 

creació, contrasenya -0,5. 

- Amonestació -1 

50% ACTIVITATS 

 COMPLEMENTÀRIES 

  
- Proves objectives. 

  
- Kahoots. 

  
- Presentacions / treballs. 

  
- Documents elaborats. 

  
- Pràctiques / exercicis 

  
- Construcció prototip. 

  

 

 

 

 

- Cada retard -0,2 

  
- Cada falta no just -0,5 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades 

durant cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació 

atorgada a cada alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura caldrà superar cadascun dels 

continguts en un mínim del 50% de la seua ponderació. En cas de no arribar al 4 a l’ 

apartat actitud, la nota obtinguda serà inferior a 5 i lo més propera possible a la mitjana 

obtinguda. 



 

 

A més, es tindrà en compte les següents observacions: 

- Arredonir a 5: Criteri del professorat. 

CRITERIS DE PROMOCIÓ: 

L'alumne/a proporcionarà l'assignatura si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, 

notable o excel·lent) al finalitzar el curs resultat de la mitjana dels tres trimestres 

(avaluacions) del curs. 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ: 

Prova extraordinària. Els alumnes que no hagen superat l´assignatura en l’última sessió 

d´avaluació hauran de presentar un dossier amb totes les practiques, activitats i exercicis 

proposats durant tot el curs amb una nota máxima de la assigatura de 5. 

 

 

7. Recursos didàctics i organitzatius. 

Propostes concretes de projectes en les quals es facilita a l’alumnat l’enunciat del 

problema a resoldre, amb les condicions que els alumnes han de conèixer i acomplir al 

dur a terme la seua solució. 

-       Materials i ferramentes propis de l’aula taller. 

-       Vídeos i presentacions amb el projector de dades i vídeo disponible en el taller. 

-       Ordinadors de l’aula-taller, 10 de sobretaula i altres tants miniportatils. 



-       6 Kits de Robòtica de Lego Mindstorm. 

-       Kits del microcontrolador Arduino i components electrònics. 

-       Impressora 3D i fresadora CNC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


