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1. PRESENTACIÓ 

 

Els autors del present treball de recerca, som estudiants de segon de 

batxillerat, molt interessats per les noves tecnologies en general i, en especial, 

per tot allò relacionat amb la programació i el muntatge de robots. Per aquest 

motiu vam voler emprendre un projecte innovador des del nostre punt de vista, 

com a eix central del treball.  

 

Aquest projecte es centra en la projecció, organització, programació i execució 

d’un curs de robòtica bàsica, destinat a nens i nenes que cursessin el cicle 

superior d’educació  primària. 

  

No obstant, el camí no ha estat senzill, com era d’esperar en un treball 

innovador. Muntar un robot des de zero és una tasca que requereix un protocol 

d’actuacions amb un grau de coneixements previs, molt complexes, fins i tot 

per alumnes de la nostra edat (17-18 anys), i a més comporta un esforç 

econòmic important.  

 

Per aquest motiu vam emprendre el projecte, escollint robots de la saga 

educativa  LEGO MINDSTORM, de la multinacional LEGO, per tal de facilitar 

l’aprenentatge en part dels nens tenint en compte que amb només 20 sessions, 

haurien d’aprendre a muntar i programar el robot 

  

Anem a veure, doncs, quin ha estat el protocol d’accions que en aquest treball 

hem desenvolupat.  
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2. INTRODUCCIÓ 

 

La idea d’emprendre aquest projecte va sorgir quan la direcció de l’escola 

d’educació primària El Farell de Caldes de Montbui, va elevar una consulta al 

Departament de Tecnologies de l’INS Manolo Hugué, del qual nosaltres som 

estudiants, per esbrinar la possibilitat establir un conveni de col·laboració entre 

els dos centres educatius, per tal realitzar un curset d’introducció a la robòtica.  

 

La cap del Departament de Tecnologies de l’institut Manolo Hugué, la 

professora Tona Bretcha, ens va proposar si volíem formar part d’aquesta 

col·laboració, i nosaltres vàrem acceptar encantats. 

 

Van ser diverses les reunions amb la coordinadora d’activitats extraescolars del 

Farell, per tal de consensuar els objectius, analitzar programes, calendaris, 

horaris, divulgació, públic objectiu, disponibilitat d’equips, d’aules etc.  A fi de 

posar en marxa aquest projecte tan ambiciós i tan innovador amb el major grau 

de possibilitats d’èxit. Fou en aquests punt on es va decidir que el LEGO 

MINDSTORM  era la eina de treball més apropiat per aquests nens. 

 

Per tal, d’acostar més el projecte als nens i a les seves famílies, paral·lelament 

al desenvolupament del curset, hem anat plasmant les sessions que fèiem amb 

els nens en un Blog, a fi de que les famílies poguessin fer un seguiment 

setmanal del curs, i veure els progressos que es van aconseguint a mesura que 

avança el curs. 

 

Com hem dit, la eina bàsica sobre la que gira el projecte és el LEGO 

MINDSTORM. Veiem una mica de la seva història, i de què tracta.  
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3. HISTÒRIA LEGO MINDSTORM 

LEGO MINDSTORM és un producte de la branca de LEGO Education. Aquesta 

branca s’originà al 1980, quan LEGO va decidir enfocar una part de les seves 

joguines a l’aprenentatge dels més petits de la casa. En aquesta branca també 

es pretenia acostar les joguines LEGO al món de la informàtica. 

 

Al 1986 LEGO comercialitzà els seus primers productes controlats per 

ordinador, que foren un èxit entre el públic de 20-30 anys, al veure aquest èxit 

el professor del “Institute of Technology’s Development Laboratory of Computer 

Learning” de Massachussets es convertí en investigador d’educació robòtica 

amb LEGO. 

 

Però, no seria fins nou anys desprès quan LEGO presentés el seu producte 

estrella al públic, un producte revolucionari anomenat LEGO MINDSTORM que 

va suscitar tot d’incerteses als presents a les presentacions de Nuremberg, 

Londres i Nova York.  

 

Amb la sortida d’aquest producte al mercat al 1998 va haver-hi un boom 

descomunal de vendes, fent que el producte s’esgotés mundialment abans del 

nadal.  

 

El primer model de LEGO MINDSTORM contava només amb el brick 1i uns 

sensors molt primaris per realitzar accions molt bàsiques, i amb un programari 

molt senzill i molt intuïtiu que limitava molt la capacitat creativa que podia tenir 

aquest producte. 

                                                      
1
 El brick també conegut com consola és la part central del MINDSTORM 
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Exemple del primer MINDSTORM        

 Font: “http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lego_mindstorms.JPG” 

 

Al 1999 amb el RoboTour’99  l’idea del MINDSTORM es va expandir per tot 

Europa, presentant les innovacions que portava i les expansions amb nous 

sensors i propostes temàtiques sobre el planeta Mart, que van incentivar les 

ventes a nens més petits. 

Al 2001 LEGO va treure el producte més innovador dintre del model 

MINDSTORM, els models Spybotics, models de robòtica molt senzills però amb 

la novetat de ser controlats remotament, és a dir, es programava i controlava el 

robot a distància sense necessitat de cap cable ni connector amb l’ordinador.  

    

LEGO Spybotics  

  FONT:” http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2262255.html”   
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Finalment, l’any 2006 el LEGO MINDSTORM arriba al seu màxim d’esplendor, 

quan surt a la llum la nova versió del MINDSTORM (la versió que existeix 

actualment), el model MINDSTORM NXT2.0, continuació de l’antic 

MINDSTORM, però amb notables canvis estètics. Deixava de ser un bloc 

construït a la típica estructura LEGO, per passar a ser un bloc compacte i més 

estètic i, sobretot, afegia canvis en programació i components dels sensors. 

 

El nou model de MINDSTORM contà amb un menú multimèdia a la mateixa 

consola del robot, que permet escollir el programa que vols utilitzar, i una gran 

memòria interna per emmagatzemar fins a 100 programacions diferents. Apart 

dels canvis  dels menús, va aportar la possibilitat de que el mateix robot emetés 

sons i que la pantalla de la consola reflectís imatges.  

 

Aquesta nova versió també incorporava molta diversitat de sensors i un nou 

programari de control molt més intuïtiu i senzill d’utilitzar, que facilita 

l’aprenentatge i assimilació  de coneixements per als més petits.  

 

. : 

Presentació oficial del nou model de LEGO MINDSTORM al 2006 

FONT:http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms#Bloque_NXT 

 

En aquesta imatge veiem clarament la millorada estètica del robot i, sobretot, la 

gran varietat de formes de muntatge que permet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms#Bloque_NXT
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La forma que té el robot a la presentació, és totalment diferent a la forma que 

es planteja originalment en la caixa del robot. Aquesta gran varietat de formes 

que es pot obtenir amb MINDSTORM,  és gràcies a que està basat amb peces 

dels tradicionals jocs LEGO. Peces estàndard uniformes i superposables amb 

les que es poden aconseguir les formes que es desitgin. 

 

Aquesta fou una de les grans innovacions del MINDSTORM NXT2.0 respecte 

al model anterior, que constava de un nombre de peces molt més limitat i amb 

menys varietats, el que impedia poder realitzar la infinitat de formes que  

permet el nou.  
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4. ANÀLISI DELS COMPONENTS FONAMENTALS DEL LEGO 

MINDSTORM 

 

Les parts més importants del robot són el brick i els sensors.  

En aquesta part explicarem les característiques dels components bàsics 

que fan que el robot sigui un robot i no una màquina. 

A títol informatiu, un robot és aquella màquina que actua en funció dels 

estímuls exteriors que rep. La màquina sempre realitza la mateixa acció 

estigui en unes condicions o unes altres. 

 

4.1 Brick MINDSTORM  

El brick MINDSTORM és el controlador de tot el 

robot, és a dir, el que s’encarrega d’interpretar la 

informació que rep dels sensors i transformar-la 

en les accions que hem programat prèviament. 

És com el pilot d’un avió, que en funció de les 

condicions externes i la seva formació pren unes 

decisions o unes altres. 

En ell van connectats tots els sensors, és a dir, els receptors de les 

informacions externes, i és l’encarregat de controlar i governar tots els 

motors i totes les peces connectades a aquest brick. 

 

El brick està format per un microprocessador (és com el diccionari del brick, 

el lloc on estan escrites totes les ordres bàsiques del brick) de 32 bits amb 

una memòria flash (la memòria és on es guarden les accions que ha de fer 

el robot) de 265kb. 

 

Aquests components  són les principals millores que conté el LEGO 

MINDSTORM NXT2.0 respecte al model anterior, que tenia mancances en 

la memòria flash i feia que els programes tinguessin errors al executar-se. 

Com hem dit, en el LEGO anterior la memòria flash no guardava totes les 

instruccions o les guardava erròniament. 
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El brick té 7 entrades, 4 entrades són per als sensors, entrades inferiors, i 

les tres superiors són per als motors. Apart d’aquestes 7 entrades té una 

ranura per connectar el cable USB, que serveix per transmetre-li el 

programa que hem fet a l’ordinador, amb un programari que veurem més 

endavant. 

 

4.2 Motors MINDSTORM  

FONT:http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lego_mindstorms_nxt_motor.jpg 

Els motors MINDSTORM són del tipus servomotors, (tipus de motor que 

permeten controlar la velocitat i la posició del robot en tot moment),  i 

s’alimenten amb un corrent de 9 volts. Posseeixen una gran força per moure el 

robot, així com un gran control de la posició, el que ens permet programar amb 

exactitud l’itinerari que tindrà el robot i la seva velocitat. 

 

4.3 SENSORS 

Els sensors són els components encarregats de recollir informació externa al 

robot, i enviar-la al brick, per que aquest la interpreti. Hi ha molts tipus de 

sensors. Esposarem els més significatius. Com,  

4.3.1 Sensor de llum 
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FONT: http://rbtnxt.blogspot.com.es/2009/06/el-sensor-de-luz.html 

 

 

El sensor de llum permet prendre una mostra de luminescència existent, 

gràcies als dos fotoreceptors que té. Aquest sensor té la possibilitat de captar 

llum de 0.7 a 760 lux.  

La llum que capta la mesura i transforma en un percentatge mitjançant 

l’equació Llum=146-RAW/7. Una vegada obtinguda aquesta informació la 

transmet al brick que l’interpreta. El sensor capta mostres en períodes de  

2.4mS.  

Aquest sensor no pot rebre informació de colors ja que només capta la 

lluminositat del color, per aquesta raó només pot interpretar blanc, negre i 

tonalitats de grisos entremitjos. 

Quina utilitat tenen aquests tipus de sensors? Aquests sensors de llum 

s’utilitzen, per exemple, per evitar que el robot caigui d’una posició elevada. 

Com ho fa? El sensor compara la lluminositat de la part inferior del robot, amb 

la que prové del terra on es troba. Quan hi ha un canvi molt intens entre els 

valors anteriors, aquest sensor, prèviament programat per que faci aquesta 

acció, dóna l’ordre de que els motors s’aturin, i evitin la caiguda. 

 

http://rbtnxt.blogspot.com.es/2009/06/el-sensor-de-luz.html
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4.3.2 Sensor de Temperatura 

Font:http://roboticapale1.blogspot.com.es/2011/11/robots-lego-mindstorm-nxt-y-sensores.html 

 

El sensor de temperatura permet llegir el valor de la temperatura que hi ha en 

un lloc determinat gràcies al termistor que té a una punta. Aquest termistor crea 

un camp magnètic que permet una detecció molt precisa de la temperatura 

ambient. Per a transmetre aquests càlculs al brick fa servir l’equació següent 

Temp=785-RAW/8. Aquest tipus de sensor té molt limitada la seva aplicació, i 

no l’utilitzarem en el nostre treball. 

 

4.3.3 Sensor de contacte o pressió 

 

Font:http://roboticapale1.blogspot.com.es/2011/11/robots-lego-mindstorm-nxt-y-sensores.html 

El sensor de contacte permet saber si el robot s’ha topat amb algun cos o ha 

xocat contra un altre. Aquest tipus de sensor té una molla col·locada sota la 

peça que sobresurt del cos del sensor i, al topar amb algun cos la molla es 

contrau, a modus d’interruptor, tancant el circuit elèctric que envia senyals al 

brick,  aquest interpreta que el sensor ha estat activat., i provoca l’aturada del 

robot, el canvi d’itinerari, etc., és a dir, l’acció que estigui prevista en la seva 

programació.  A títol d’exemple, aquests sensors s’utilitzen molt per a que quan 
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xoqui amb algun cos, el robot canvi de direcció i així fer circuits seguint una 

paret.  

 

4.3.4 Sensor de gir 

 

El sensor de gir és un dels sensors menys comuns a trobar en un robot bàsic 

de LEGO, ja que té un cost molt elevat i és molt fràgil. El cost unitari supera els 

250 € i, per tant no serà incorporat en el nostre projecte. 

Direm que aquest sensor pot detectar en quina posició es troba el robot, 

gràcies a que crea una variació d’energia entre quatre estats. El detector que té 

a un extrem detecta el valor de l’energia que té davant, i interpreta entre quines 

dues posicions de les quatre creades es troba aquest valor, identificant així 

l’angle en el que el robot es troba inclinat. En funció d’aquest valor, el robot 

actuarà en conseqüència al programa d’ordres que se li hagi incorporat. 

 

4.4.5 Sensor ultrasònic 

 

FONT: milegontx.blogspot.com.es 
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El sensor ultrasònic és el sensor encarregat de mesurar distàncies gràcies al 

principi de l’eco. El sensor emet ultrasons, i si el cos es troba a una distància 

entre 0 i 25.5 cms. el robot serà capaç de detectar aquest cos i enviar la 

informació al brick perquè actuï segons el que s’hagi programat, el més 

habitual, és que el robot s’aturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 Sensor de sons 

 

FONT: http://milegontx.blogspot.com.es/2012/03/el-sensor-de-sonido-actualizado.html 

 

El present sensor és el que permet mesurar el nivell d’intensitat d’un so.  

Aquest sensor no diferencia el tipus de tonalitat  en la que s’emet el so, només 

el nivell de la seva intensitat. Com a funcionalitat, al sensor se li pot demanar 

que detecti sons dintre de les freqüències que pot escoltar l’ésser humà, o sons 

amb freqüències diferents que, òbviament serien indetectables per a nosaltres. 

Un exemple per a la seva utilització, seria programar-lo per que actués en 

escoltar quan alguna persona parla per sobre d’una determinada intensitat. 

 

  

http://milegontx.blogspot.com.es/2012/03/el-sensor-de-sonido-actualizado.html
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4.4 Programari 

A través del programari li diem al robot el que ha de fer, en funció de les 

informacions que els sensors van captant i les intencions del programador 

respecte al que vol que faci el robot en cada circumstància.   

El LEGO MINDSTORM NXT2.0 incorpora un programari, bastant renovat 

respecte al anterior, i molt més fàcil d’utilitzar. Amb independència de la seva 

major facilitat, el nou programari dóna una infinitat de possibilitats addicionals 

per programar el robot, gràcies a les múltiples funcions pre-programades que té 

cada acció.  

Per exemple, presenta un sistema de connexió entre accions que permet 

realitzar bucles infinits, només col·locant 3 accions pre-programades, i fa que el 

codi de programació sigui molt més fàcil d’interpretar i corregir. De normal la 

programació d’un bucle requeriria unes 20 línies de codi. Aquest programari el 

resol en tres accions. 

El programa LEGO MINDSTORM NXT2.0  consta de sis grans blocs d’accions 

màster, cadascun de les quals incorpora deu tipus d’accions de nivell inferior. 

Un total de 60 accions diferents interconnectades a través d’un sistema de 

col·locació en quadrícula, com podem veure a continuació. 

 

 

Exemple del programari  

FONT: http://mindstorms.lego.com/en-gb/history/default.aspx 

 

http://mindstorms.lego.com/en-gb/history/default.aspx
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5. METODOLOGIA 

Abans de posar en marxa tot el projecte, vam realitzar un estudi de a qui aniria 

destinat el curs que oferíem, on es realitzaria, amb quin material contaríem i 

quin tipus de relació laboral mantindríem amb el centre educatiu El Farell. 

Per respondre a totes aquestes qüestions ens va caldre un parell de setmanes 

d’estudi.  

El curs es portaria a terme a les instal·lacions del centre educatiu El Farell, una 

escola infantil i primària situada al peu de la muntanya del Farell, de la qual ve 

el nom del centre. 

 

Els curs es va enllestir gràcies a que els dos centres educatius, (Manolo Hugué 

i El Farell) van acordar un conveni de pràctiques remunerat on nosaltres ens 

oferíem a fer de monitors al curs de robòtica.  

 

El curs es va programar per alumnes d’edats entre 9 i 12 anys, que en un total 

de 20 setmanes, a una sessió d’una hora de 16.30 a 17.30 cada dijous.  

 

Però vista la acceptació que va tenir el projecte, vàrem optar per fer dos grups, 

un grup el dimecres i un altre el dijous des de el mes d’Octubre fins a principis 

de Juny. El grup de dimecres estaria format per 6 alumnes, i en canvi, el grup 

de dijous en tindria 16. 

 

Per potenciar el treball en equip i les habilitats de cada nen, vam decidir que els 

nens s’agruparien en grups de 3 alumnes i cada grup tindria un robot, cada 

setmana els membres del grup rotarien entre si els seus “rols” en el grup per tal 

de que no s’especialitzin en muntar o programar, sinó que tots realitzin les 

mateixes accions . 
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En la següent fotografia, veieu al grup de dimecres, és a dir, el grup amb el 

nombre d’alumnes més reduït en una de les seves primeres sessions. 

 

 

 

El lloc on es donaria el curs, és l’aula del laboratori de ciències del medi, una 

aula que conté 3 ordinadors CPU, un projector amb pantalla digital per passar 

contingut audiovisual i uns armaris per guardar els robots amb tota seguretat.  

Apart del material de l’aula, l’escola ens cedeix 3 ordinadors portàtils més pel 

grup de dijous, ja que amb 2 ordinadors no fèiem front a les necessitats que 

teníem. Aquí es veu una foto de l’aula amb el material que disposem. 
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Abans de començar el curs, vam fer també un treball per publicitar el curs. Vam 

organitzar una sessió informativa on vam exposar tots els temes que tractaríem 

en el curs, i vàrem fer una petita demostració amb un robot dels que utilitzarien 

els alumnes que s’apuntessin, i del que es pot arribar a fer amb aquest robot. A 

la sessió informativa van assistir 10 pares i 6 nens, tots ells van quedar 

bocabadats, i ens van demanar més informació sobre el curs i el robot. 

 

Per últim, abans d’iniciar el curs, l’escola va imprimir uns tríptics informatius per 

publicitar aquesta activitat, i els va repartir als infants. Aquest tríptic va cridar 

molt la atenció a diversos pares, que el primer dia es van apropar a parlar amb 

nosaltres i consultant-nos coses sobre el curs per apuntar al seus fills. El tríptic 

que es va imprimir va ser el següent. 
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Un cop totes aquestes qüestions van tenir una resposta, vam posar el fil a 

l’agulla i vam començar a programar les sessions i organitzar-ho tot per tenir-ho 

tot preparat pel primer dijous d’Octubre, on es va esdevenir la nostra primera 

sessió.  
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6. UNITATS DIDÀCTIQUES 

6.1  TAULA DE PROGRAMACIÓ  

 
Sessió número Títol de la sessió. 

BLOC 1 – Sessions Didàctiques  

01 Diferència entre robot i màquina 

02 Primers passos del Robot 

03 Construcció i programació del robot 

04 Motors 

05 Primera configuració i primers moviments 

06 Sensor de pressió 

07 Sensor de Veu 

08 Sensor d’ultrasons 

09 Sensor de llum 

BLOC 2 – Sessions Pràctiques  

01 Cursa I – Línia Recta 

02 Cursa II – Volta a l’aula 

03 Cursa III – Sensor de Pressió 

04 Cursa IV – Sensor de veu 
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6.2 SESSIONS DIDÀCTIQUES 

Sessió 1 - Diferència entre Robot i Màquina 

 

Objectius Didàctics 

 Aprendre la diferència entre robot i màquina 

 Familiaritzar-se amb contingut i programa del LEGO Mindstrom 

 Distingir els diferents sensors 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Màquina 

 Robot 

 Peces 

 Sensors 

 Brick o consola del robot 

 

 Procediment 

 Mirar un vídeo i identificar diferents parts del robot 

(http://www.youtube.com/watch?v=5fAn5A0HbhU) 

 Diferenciar robots de màquines 

 Familiaritzar-se amb el LEGO Mindstrom 

 Saber diferenciar diferents sensors 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Saber la diferencia entre robot i màquina i les funcions de cada un 

d'ells. 

 Identificar diferents sensors. 
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Sessió 2 – Primers passos 

 

Objectius Didàctics 

 Aprendre el funcionament de la consola del robot 

 Programar accions senzilles 

Continguts 

 Conceptes 

 Consola del robot o Brick 

 Funcionament de la consola 

 Diferents botons que té 

 Programa de programació del robot 

 

 Procediments 

 Programar operacions senzilles del robot 

 Fer que el robot emeti un soroll o mostri una imatge a la pantalla. 

 Passar les operacions a la consola del robot 

 

 

Criteris d'avaluació 

 

 Conèixer la consola del robot d'una manera clara. 

 Donar els primers passos en la programació del robot. 

 Familiaritzar-se amb la consola i el programa de programació. 
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Sessió 3 – La construcció i Programació 

 

Objectius Didàctics 

 

 Començar la construcció del robot 

 Familiaritzar-se amb el programa de programació i les seves possibilitats 

 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Peces LEGO 

 Sensors 

 Peces de construcció 

 Consola del robot 

 Accions  del programació del robot de LEGO Mindstrom 

 

 Procediments 

 En grups els alumnes comencen a muntar el robot seguint les 

instruccions 

 En els grups alhora que es munta es van programant diferents 

operacions senzilles  

 

Criteris d'avaluació 

 Introduir-se en el món de la construcció i la programació d'un robot. 
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Sessió 4 – Els motors 

 

Objectius Didàctics 

 Aprendre el funcionament d'un motor mitjançant un motor d'explosió 

 Familiaritzar-se amb el programa de programació i els comandaments 

del motor  

 

Continguts 

 Conceptes 

 Motor elèctric 

 Motor de 4 temps 

 

 Procediments 

 Explicació dels motors elèctrics utilitzant un símil amb el motor 

d'explosió 

(http://www.ruedasypiezas.com/2012/04/mecanica-basica-motor-de-4-

tiempos-v/  ) 

 Fer una prova dels motors del robot per veure'n el seu funcionament 

 

 

Criteris d'avaluació 

 

 Conèixer les parts del motor del LEGO Mindstrom i saber la seva 

funcionalitat 

 Entendre com funciona un motor elèctric 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruedasypiezas.com/2012/04/mecanica-basica-motor-de-4-tiempos-v/
http://www.ruedasypiezas.com/2012/04/mecanica-basica-motor-de-4-tiempos-v/
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Sessió 5 – Primera Configuració i Primers Moviments 

 

Objectius Didàctics 

 

 Fer que el robot faci els seus primers passos 

 Aprendre a configurar moviments del robot 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Parts d'un sistema de transmissió de moviment 

 Rodes 

 Eixos 

 Pneumàtic 

 

 Procediments 

 Muntatge del robot amb elements necessaris per que aquest es 

pugui desplaçar 

 Rodes: 

 56 mm D. X 34 mm i amb pneumàtic 68.8 x 36 ZR 

 30.4 x 14 VR i amb pneumàtic 30.4 x 14 VR. 
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 Eixos: 

  3 / 6 / 8 / 10 / 12 cm 

 

 Programar els passos del robot i acabar de familiaritzar-se amb la 

programació Mindstrom 

 

Criteris d'avaluació 

 Saber muntar els motors en el robot i saber programar-los per tal de que 

puguin donar els seus primers passos. 

 Acabar de familiaritzar-se amb la programació dels motors 
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Sessió 6 – Sensor de pressió 

 

Objectius Didàctics 

 

 Aprendre el funcionament del sensor de pressió 

 Programar el robot per que pugui operar amb el sensor de pressió 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Sensor de pressió 

 Que és la força? 

 

 Procediments 

 Muntatge del sensor de pressió al robot 

 Programació del sensor per que pugui realitzar la tasca esmentada 

 Explicar on podem trobar exemples d’aquests sensors a la indústria. 

( http://www.youtube.com/watch?v=hwRMOd6wkm0 ) 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Conèixer el funcionament del sensor de pressió 

 Saber on s'utilitzen en el món industrial aquests sensors 

 Aplicar el funcionament per que el robot pugui realitzar diferents 

operacions gràcies a aquest sensors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hwRMOd6wkm0
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Sessió 7 – Sensor de Veu 

 

Objectius Didàctics 

 

 Conèixer el funcionament i parts del sensor de veu  

 Posar en pràctica el sensor de veu 

 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Sensor de veu 

 Que són els decibels? 

 

 Procediments 

 Muntatge del sensor de veu al braç del robot 

 Programació del sensor per tal que pugui realitzar diferents funcions. 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Conèixer les parts del sensor de veu i la seva funció 

 Saber exemples de sensors de veu en la vida quotidiana 

 Aplicar aquest sensor per a les funcions que els alumnes preferixin 
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Sessió 8 – Sensor d’Ultrasons 

 

Objectius Didàctics 

 

 Aprendre el funcionament del sensor d'ultrasons 

 Construir i programar el robot per albergar aquest sensor 

 

 

Continguts 

 

 Conceptes 

 El sensor d'ultrasons 

 Que són les ones? 

 Efecte Eco 

 

 Procediments 

 Mitjançant exemples s'ensenya el funcionament d'aquest sensor 

 Muntatge del sensor al robot 

 Programació del sensor i la seva consegüent prova 

 Veure on es fa servir a la vida quotidiana aquest sensor. 

(http://www.youtube.com/watch?v=qkpSyTKoF7k ) 

 

 

Criteris d'avaluació 

 

 Conèixer el funcionament del sensor d'ultrasons 

 Saber on s'utilitza el sensor d'ultrasons a la vida quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qkpSyTKoF7k
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Sessió 9 – Sensor de llum  

 

Objectius Didàctics 

 

 Aprendre el funcionament del sensor de llum i com està format 

 Realitzar el muntatge i programació del sensor de llum 

 

 

Continguts 

 Conceptes 

 

 Sensor de llum 

 Composició dels colors segons la llum 

 

 Procediments: 

 Explicació del fenomen de la descomposició de la llum en colors 

mitjançant un prisma. 

( http://www.youtube.com/watch?v=c0XsvzQ1WOw ) 

 Aprendre que és i com funciona un sensor de llum 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Saber el funcionament del sensor de llum 

 Programar el sensor de llum 

 Aprendre on podem trobar sensors de llum a la vida quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c0XsvzQ1WOw


Taller de Robótica   LEGO MINDSTORM 

 

Sergi Barrera i Carles Negreiro Pàgina 30 de 55 
 

 

5.3 SESSIONS PRÀCTIQUES 

 

 

Sessió 1 – Cursa I (línia recta) 

 

Objectius didàctics 

 Realització d'una cursa en que els diferents grups hauran de demostrar 

els seus coneixements apressos fins ara. 

 Fer que el robot es mogui en línia recte fins a un cert punt 

 

 

Continguts 

 Conceptes 

 Moviment Rectilini Uniforme (MRU) 

 

 Procediments 

 Realitzar la cursa on s'haurà de seguir una trajectòria recta. 

 Es motiva als alumnes fent una competició. 

 

 

Criteris d'avaluació 

 S’avalua el treball en grup i l’autonomia dels alumnes per aconseguir 

que el robot sigui més ràpid que els altres. 
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Sessió 2 – Cursa II (Volta a l’aula) 

 

Objectius Didàctics 

 Realització d'una cursa en forma de circumferència per la classe 

 Explicació de com el robot ha de girar mitjançant graus 

 

 

Continguts 

 Conceptes 

 La circumferència i els graus més significatius (0/90/180/270/360º) 

 Procediments 

 Realització de la cursa 

 Explicació de la circumferència i els graus 

 Es motiva als alumnes fent una contrarellotge. 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Aprendre la importància dels graus en el gir. 

 Arribar a la meta amb el menor temps possible. 

 Superar els problemes de intercalar línies rectes i gir. 
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Sessió 3 -  Cursa III (Sensor de pressió) 

 

Objectius didàctics 

 Realització d'una cursa amb el handicap que s'ha d'utilitzar el sensor de 

pressió. 

 

Continguts 

 Procediments 

 Muntatge del sensor al robot. 

 Programar que el robot es mogui endavant i endarrera. 

 Realització de la cursa a contra-rellotge i fent que el robot hagués de 

topar contra una paperera.  

 

 

Criteris d'avaluació 

 S’avalua el treball en grup i l’autonomia dels alumnes per aconseguir 

que el robot sigui més ràpid que els altres. 
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Sessió 4 – Cursa IV 

 

Objectius didàctics 

 Realització de una cursa per la classe mitjançant el sensor de veu 

 

 

Continguts 

 Procediments 

 Muntatge del sensor de veu al robot 

 Realització de la cursa 

 Es motiva els alumnes fent una competició 

 

 

Criteris d'avaluació 

 S’avalua el treball en grup i l’autonomia dels alumnes per aconseguir 

que el robot sigui més ràpid que els altres. 
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7. SESSIONS EN FORMA DE BLOG 

 

Com ja hem esmentat anteriorment, l’objectiu del projecte de recerca és 

programar una activitat extraescolar en el centre escolar El farell, per 

acostar als nens al mon de la robòtica d’una forma divertida, amena i 

didàctica. Però no hem d’oblidar que, des del punt de vista del nens, és 

tracta d’una activitat extraescolar que requereix ser controlada per els 

responsables escolars, els tutors i els pares. 

Per tant, amb motiu d’acomplir amb aquests requeriments, era 

fonamental posar el pràctica la idea de plasmar les sessions fetes a 

classe en un Blog, una xarxa social molt moderna, i que dóna la 

possibilitat de penjar el contingut de cada sessió de forma fàcil. Amb 

això s’aconsegueix que els pares dels nens puguin tenir informació 

setmanal del que els seus fills estan fent, i gaudir tant com els seus 

petits, dels progressos dins del mon de la robòtica.  

Els pares poden veure com els seus fills interactuen amb aquests robots, 

i com desenvolupen de forma lliure la seva creativitat. 

Els pares també poden veure en vídeo com els seus fills aconsegueixen 

fer que el robot faci el que estava plantejat anteriorment. Però, sobretot, 

el millor de veure les classes en el blog és que poden observar com dia 

a dia les ments dels nens es van acostumant a la tecnologia i encara 

que sembli estrany, arribin a plantejar dubtes molt complexes que ningú 

hagués plantejat anteriorment.  

 

Al blog també es pot veure els conceptes que s’aprendran a cada sessió, 

i els mètodes d’aprenentatge utilitzats en cadascuna d’aquestes. 

 

Aquí unes mostres de les sessions realitzades al blog del taller. 
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8. CONCLUSIÓ 

 

La conclusió que podem obtenir d’aquest treball és que realitzar un projecte 

innovador és una tasca molt complexa, però molt enriquidora, no tens 

referencies anteriors i t’has d’endinsar en un procés creatiu de iteració, on a 

cada pas que dónes n’has de fer un enrere, per les dificultats que trobes al 

camí, o buscar una alternativa més eficient. Però amb això consisteix crear, 

innovar, i ens va passar abans, un cop posat en marxa el projecte, i en acabar. 

Tot i això, ha estat un dels projectes més satisfactoris que hem pogut realitzar 

mai. 

 

Donat els mitjans inicials amb els que comptàvem, les previsions de captació, 

la publicitat programada i la nostra disponibilitat de temps, l’activitat es va 

preveure per a un grup de 9 nens. 

 

Però, vist l’èxit i l’acceptació entre els nens, ja, d’entrada vàrem haver de fer 2 

grups de nens, un de 7 i un altre de 17.  

 

Aquesta circumstància va fer, ja inicialment, que totes les previsions que 

teníem fetes no van servir de res. Però ens va poder més la motivació 

d’atendre als nens interessats, que les nostres possibilitats de fer una feina 

digna que complís els objectius de manera eficient. I no vàrem dir que no.  

 

S’ha hagut de comprar molt més material del que es pensava i organitzar molt 

més cada sessió amb molta més cura.  

 

Tot i  amb aquestes dificultats, vam poder portar a terme el projecte amb l’ajut 

de tots els integrants de l’escola el Farell, la professora Emma, la Montse 

Nevado, membre de l’AMPA i, sobretot, de la nostra tutora de treball, Tona 

Bretcha. 
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En total, han estat 22 els alumnes de l’escola el Farell, de edats entre 9 i 12 

anys, que han fet el curset. Dotze setmanes de treball de camp (classes), 24 

hores de curs, fins ara. Quatre mesos de preparació. Cinc robots complerts 

construïts. Catorze Blogs publicats. I dos monitors, el Sergi i el Carles. 

 

A nosaltres, personalment, ens ha sorprès molt la capacitat que tenen els nens 

de motivar-se i  aprofundir en els seus coneixements i sobretot d’endinsar-se 

en tot el que a les tecnologies es refereix. Passa com als idiomes, quan més 

petits, més nivell de captació d’informació ens han demostrat que tenen. 

 

Existeix un interès molt gran entre els alumnes amb perfil d’edat d’entre 9 i 11 

anys, per la tecnologia i la robòtica. Prova d’això, es que el canal de 

comunicació que va causar la gran massificació de gent que va apuntar-se al 

curs va ser el fenomen boca-orella. 10 alumnes es van apuntar a través del 

tríptic publicitari emès per l’escola el farell, i 12 alumnes pel boca-orella. Els 

nens que s’apuntaven parlaven amb els seus amics i aquests davant l’interès 

que despertava van anar apuntant-se, i creixent el grup 

 

Ha estat una experiència inoblidable per a tothom, però, vist en perspectiva, ha 

tingut el preu de la innovació. Si ho tornéssim a fer de nou ho faríem d’una altra  

manera. 

 

És, per aquest motiu, que ens agradaria posar aquí, al final del treball, les 

coses que milloraríem si haguéssim de tornar a realitzar tot aquest procés per 

al que hem passat, per si algú, algun dia, vol agafar el testimoni d’aquesta 

iniciativa que durant aquest curs hem desenvolupat nosaltres. Ells tindran 

l’avantatge que nosaltres no vàrem tenir.  
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Milloraríem el plantejament i l’organització de les sessions, per realitzar les 

classes amb més seguretat, més ordre i més qualitat. Per això necessitaríem: 

 Establir un nombre limitat d’alumnes per sessió. 

 Disposar amb caràcter previ del material i la infraestructura 

necessària per donar el curset. 

 Donar publicitat, amb inscripció prèvia, del mateix per poder preveure 

el perfil del alumnes. 

 Més temps per a preparar les classes. 

 En benefici dels nens millorar el al mètode d’ensenyament, ja que 

nosaltres érem nous en aquest àmbit, i no som professionals  

 Dotar al curset d’alguna activitat extraescolar. Portar robots més 

complexes. Algun programador professional etc. 

 Intentar obtenir algun ajut extern, per muntar una competició amb un 

premi final. 

 

Tot i l’esmentat, si ens tornéssim a plantejar un  nou treball de recerca, 

escolliríem el mateix. 
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9.1 El Blog 

El blog on hem estat pujant totes les sessions, està pre-dissenyat per la pàgina 

web http://www.Blogger.com, que utilitza un sistema molt senzill per crear el teu 

espai web i personalitzar-lo al teu gust. 

La direcció web del nostre blog és la següent:  

http://www.legosc.blogspot.com.es/ 

 

 

9.2 Presentació del curs a l’escola 

 

Per donar a conèixer el curset, un mes abans de que el curs comencés, vàrem 

fer una presentació a l’escola per tots els alumnes que estiguessin interessats 

en apuntar-se. Adjunto la presentació en power 

point que vam utilitzar per  presentar el curs als 10 alumnes presents i les 

seves famílies. 
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