
PROPOSTA ACTIVITATS ROBÒTICA CICLE MITJÀ 

Sessió 1: Introduir el Light-bot, es pot fer en gran grup o que els nens i nenes ho vagin 
descobrint. 

Sessió 2: Light-bot 

Sessió 3: Introduir el code.org i deixar que juguin sols. Anar a alumnes i triar curs 2. El 
curs 1 està pensat per CI, el podeu fer també si voleu i anar avançant. 

Sessió 4, 5, 6 i 7: Anar treballant amb Light-bot i també amb code.org 

3r trimestre: Dos o tres sessions amb beebots a concretar. La primera sessió serà de 
descoberta, la segona i tercera es poden fer reptes. 

A l’avaluació es tindrà en compte si tots els alumnes coneixen i treballen 
autònomament amb els dos programes de robòtica proposats: Light-bot i Code.org 

 

PROPOSTA ACTIVITATS ROBÒTICA CICLE SUPERIOR 

Sessió 1: Introduir Light-bot (només 5è) 

Sessió 2: Code.org 

Sessió 3, 4, 5 i 6: Light-bot i Code.org 

Sessió 7: Amb els Ipads, introduir Scratch Jr. Experimentar lliurement per veure com funciona. 
Proposar alguna activitat concreta a fer per parelles o grups de 3. 

Sessió 8: Reptes d’scratch. Es pot ensenyar als nens i nenes l’scratch que correspon a la seva 
edat. Es donaran unes targetes amb diversos reptes que han de fer. 

Sessió 9: Continuar amb els reptes, provar alguna activitat lliurement. 

Els alumnes de 6è haurien d’intentar pensar, en grups, un repte d’scratch relacionat amb les 
matemàtiques. Dibuixar figures geomètriques, moviments al pla,... perquè al 3r trimestre faran 
una trobada amb alumnes de 6è d’una escola, al Carme Auguet, i s’hauran d’intercanviar els 
reptes i fer-los. 

Durant el 3r trimestre també podran disposar de 2 o 3 sessions per conèixer les beebots. La 
primera sessió serà de descoberta, la segona de reptes. Els alumnes de 5è a la 3ª sessió poden 
inventar un repte per nens i nenes de P5 o 1r. 

S’avaluarà que coneguin el code.org i l’scratch. Funcions bàsiques. 


