
 

 
 
 
 
 
 

  

L’objectiu d’aquesta activitat formativa és proporcionar metodologies de treball que ajudin el docent a 
apropar l'alumnat d'ESO a la ciència i tecnologia a través de la robòtica -una àrea en la qual conflueixen 
altres àrees de coneixement com matemàtiques, física, enginyeria, electrònica, mecànica i informàtica- i 
aprendre a fer anar la robòtica educativa com a recurs didàctic en d’altres matèries curriculars com a 
mitjà per millorar el procés d’ensenyament - aprenentatge.  

 
 
 

 Destinataris 
 
 

 Professorat d’ESO, coordinadors/es TIC-TAC, monitors d’activitats extraescolars (12-15 persones per 
curs).  

 Objectius 
  
1. Conèixer la filosofia de treball de la plataforma de robòtica educativa LEGO Mindstorms® NXT.   
2. Aprendre a aplicar la robòtica educativa com a recurs didàctic per millorar la cohesió de la classe. 
3. Conèixer metodologies de treball amb robots educatius que permetin a l’alumnat d’assolir 

competències bàsiques: comunicativa, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa... 
4. Identificar propostes de treball per facilitar la introducció de la robòtica educativa LEGO Mindstorms® 

en el model curricular de l’etapa. 
5. Assolir habilitats de facilitador per dirigir el treball autònom de l’alumnat quan es construeixen 

projectes amb ajuda de robots educatius.  
6. Aplicar la robòtica educativa com a recurs per aplicar metodologies de treball col·laboratiu. 
7. Aprendre a graduar l’abast dels projectes per proporcionar fluïdesa a les activitats i trobar el balanç 

entre repte i habilitats.  
8. Analitzar les possibilitats didàctiques de les competicions de robòtica. 
9. Guanyar confiança per traslladar les experiències de la formació a l’aula o taller d’extraescolars. 
 
 Programa 

 
Sessió 1: Introducció al sistema LEGO Mindstorms ® NXT 

Presentació de la formació 
Espiral del pensament creatiu – filosofia 4C: Connectar, Construir, Contemplar, Continuar 
Pensar amb les mans, escoltar amb els ulls. Construïm per expressar-nos 
Conèixer el sistema LEGO Mindstorms® NXT: 

Identificació de peces del kit LEGO Mindstorms® NXT  
Disseny i construcció de robots LEGO Mindstorms® NXT 
Construcció del primer robot 

• Sistemes motrius 
• Estabilitat 

Estructura mecànica i engranatges 
 

Sessió 2: Programació de robots amb el programari LEGO  Mindstorms ® NXT 2.1 
Programació utilitzant les funcions bàsiques 
Programació utilitzant les funcions avançades 
Creació de blocs propis 
Programació amb: 

• Servomotors interactius 
• Sensor de so 
• Sensor de llum i color 
• Calibratge de sensors 
• Comunicació entre robots (robòtica col·laborativa) 

 

Sessió 3: Repte de la ciutat ecològica. Una altra fo rma d’aprendre 
Presentació de les tasques. Trets bàsics per a la seva resolució 
Treball cooperatiu. Criteris per a la formació d’equips 
 
 
 
 
 
 

 Presentació 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
Curs bonificable (13067.02)  

 
 
 
 
 

Repte de la ciutat ecològica 
LEGO Mindstorms® 

 
 
 
 
 
 

8, 9 i 10 de juliol de 2013 



 

Sessió 4: Possibilitats de la robòtica educativa a l' aula 
Metodologia 
Seqüenciació de continguts 
Ubicació dins del currículum i calendari escolar 
Les competicions de robòtica educativa: FLL, WRO, Robocup jr 
Avaluació 
Altres opcions de programació: Labview®, Robot C®, Brixcc 
Introducció a sensors i actuadors addicionals tipus Mindsensors® 
Integració del NXT 2.1 amb altres sistemes tipus Arduino®. 
Tancament del curs 

IMPORTANT: 

Per al correcte aprofitament del curs, és necessari que cada participant vingui a 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 (sessions 1 i 2) 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 s’introdueix 
la metodologia d’aprenentatge basat en problemes. En aquestes sessions es reforça el treball col·laboratiu 
com metodologia d’aprenentatge, ja que els reptes es treballen per grups on cadascun dels participants té 
un paper específic. 

Respecte al treball de competències el material del curs permet desenvolupar habilitats i actituds 
d’anàlisis i síntesi d’informació, desenvolupament de pensament crític, interacció per aprendre, foment de 
les relacions interpersonals, iniciativa i entusiasme, raonament eficaç i creatiu d'acord a una base de 
coneixement integrada i flexible, i estimulació del desenvolupament del sentit de col·laboració com a 
membre d'un equip per arribar a una meta comuna, tot ajudant a reflexionar sobre el paper del professor 
com 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 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. 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:  8, 9, 10 de juliol de 2013 
Horari:  de 09.00 a 14.00h  
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. 
 

 


