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Objectius 
 
 
 
 
 

 
Activitat extraescolar innovadora 

que desperta l’interès per la 
ciència i la tecnologia de forma 

divertida en els joves entre 6 i 14 
anys, mentre desenvolupen les 

habilitats i competències del 
segle XXI mitjançant LEGO 

Education 
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Innovació 

Esperit 
emprenedor 

Creativitat 

Resolució 
de    

problemes 

Habilitats i 
competències 
del segle XXI Lideratge 

Comunicació 
Treball en 

equip 

Aprenentatge d’habilitats i 
competències del s.XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que requereixen nous recursos i 

metodologies d’aprenentatge 
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¿Què aprenen de forma divertida? 
 
 
 

• Construir, programar i posar en 
marxa robots 

• Noves tecnologies (informàtica, 
robòtica) 

• Fomentar el talent vinculat amb els 
seus coneixement apresos 

• Desenvolupar les seves capacitats 
creatives 

• Donar solucions innovadores pels 
reptes d’avui 

• Treballar en equip 
• Comunicar-se millor 
• Demostrar iniciativa i posar-la en 

pràctica 
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Modalitats d’extraescolars 
ROBOTIX 

 
 

 

ROBOTIX I ROBOTIX II 
 
Explorar el funcionament de les màquines 
simples i iniciació a la robòtica mitjançant 

WeDo 

 

Explorar el disseny, la construcció i 
funcionament del robot MINDSTORMS EV3 

 
Edats entre 6 i 9 anys 

 
Edats entre 10 i 14 anys 

 
1º a 3º Primària 

 
4º - 6º Primària y 1º- 2º ESO 

Grups de 9 a 12 alumnes 

1 hora setmanal 
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Extraescolar ROBOTIX I 
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Extraescolar 
ROBOTIX I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendre a 
comunicar i 

transmetre idees 
Introducció a la 

robòtica 
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Extraescolar ROBOTIX I 
 
 

Valors clau d’aprenentatge 

 Disseny i construcció 
 Pluja d’idees creatives per trobar solucions 

alternatives 
 Aprendre a comunicar-se, compartir idees i 

treballar plegats 
 Millora la comunicació oral i escrita, i l’habilitat 

de presentar en públic 
 Comprensió de les màquines senzilles 

(engranatges, politges, palanques, motors…) 
 Iniciació a la robòtica mitjançant el recurs 

WeDo, on s'aprèn a dissenyar i construir 
figures senzilles, programar i utilització dels 
primers sensors. 

 Activitats pautades a través de la metodologia 
de les 4C’s de LEGO Education: connectar, 
construir, contemplar i continuar. 
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Extraescolar ROBOTIX I 
 
 
 

 

 
Exemple de 

fitxa de 
treball 
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Extraescolar ROBOTIX I 
Metodologia 

Conjunt d’activitats plantejades cap a alumnes 
entre 6 i 8 anys, tenint un material comú i un 
específic per a cada edat: 

 
 Comú: LEGO WeDo 
 Comú: Build to Express+StoryStarter 
 6 anys: Primeres Màquines Simples 
 7 anys: Màquines Simples 
 8 anys: Màquines i Mecanismes Motoritzats 

 
Cada activitat consta d’una fitxa de treball per al 
facilitador I per l’alumne. 

 
Aquest conjunt d’activitats es divideix en dos 
parts durant el curs escolar: 

 
 Activitats amb el set WeDo 
 Activitats amb el set de màquines corresponent 
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Extraescolar ROBOTIX II 
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Extraescolar ROBOTIX II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disseny, construcció i 
programació de robots 

autònoms 

Buscar solucions 
creatives a 
problemes 
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Extraescolar ROBOTIX II 
Valors clau d’aprenentatge 

La realització de projectes de robòtica permet als 
alumnes: 

 
 Construir i programar robots 
 Descobrir la programació controlant dispositius 
reals d'entrada i sortida, física (energies, força i 
velocitat) i conceptes matemàtics d'una forma 
divertida 
 Desenvolupar solucions, seleccionar, construir, 
provar i avaluar 
 Brainstorming per trobar solucions creatives 
 Aprendre a comunicar, compartir idees i 
treballar en equip 
 Adquirir experiència amb sensors, motors i 
brick intel·ligent 
 Activitats pautades a través de la metodologia 
de les 4C’s de LEGO Education: connectar, 
construir, contemplar i continuar 
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Extraescolar ROBOTIX II 
Metodologia 

Els estudiants treballaran com a científics i 
enginyers a mesura que progressen a partir d'un 
conjunt de lliçons, reptes i projectes. 

 
Conjunt d'activitats plantejades pels alumnes 
entre 10 i 16 anys, que permet introduir la 
robòtica mitjançant diferents temàtiques i 
escenaris: Green *City, Viatjant i vivint en Mart… 

 
En cada escenari es desenvoluparan els reptes 
que els participants hauran de resoldre a partir 
d'un conjunt de regles senzilles, una missió i un 
sistema de puntuació, controlant el moviment 
dels seus robots, amb la possibilitat d'usar 
sensors com a part de la seva solució i per 
resoldre alguns dels desafiaments 



Robotix.cat 
LEGO® Education ROBOTIX ® és partner de referència de LEGO® Education a Espanya 

 

Requeriments 
 
 
 
 

 

 
 
 

QUÉ APORTEM 
NOSALTRES? 

1. Facilitador certificat per LEGO Academy 
2. Material de LEGO Education en funció de la modalitat 

d’extraescolar: 
• Robotix I: Màquines Simples i robot WeDo 
• Robotix II: robots MINDSTORMS EV3 

3. Software 
4. Activitats setmanals segons metodologia LEGO 

Education 

 
QUÉ  

NECESSITEM 
DE L’ESCOLA? 

1. Horari a convenir per l’escola 
2. Aula adient per a grups de fins a 12 alumnes 
3. Equipament informàtic (PC) 
4. Mínim 8 alumnes per grup 
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Valor diferencial de 
LEGO® Education ROBOTIX 

 

 

1. Partner de referència a Espanya de LEGO Education 
 

2. Extensa experiència en activitats extraescolars mitjançant recursos i 
metodologia LEGO Education 

 
3. Més de 5.000 nens i 250 escoles a tota Espanya realitzen les nostres 

activitats extraescolars 
 

4. Els continguts de les activitats extraescolars s’han desenvolupat a partir de la 
metodologia i recursos de LEGO Education 

 
5. Els nostres facilitadors estan acreditats com a formador mitjançant LEGO 

Academy 
 

6. Organitzadors del torneig FIRST LEGO League 
 

7. Connexió de les activitats extraescolars de ROBOTIX I-II-III amb la 
participació en la competició FIRST LEGO League 
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LEGO® Education Robotix 
 
 
 
 
 

Per aquells centres educatius que creuen en learn by doing, ROBOTIX® és líder expert en solucions 
d’aprenentatge que fomenten les habilitats i competències del segle XXI amb recursos LEGO® 
Education: 

• ROBOTIX® és el partner de referència de LEGO® Education a Espanya, representant dels 
seus serveis i metodologies. 

• ROBOTIX® és el major distrïbuidor de LEGO® Education en amplitud de productes y serveis. 

• ROBOTIX® és certificador autoritzat de LEGO® Academy. 

• Fundació Scientia / ROBOTIX és partner oficial FIRST LEGO League a Espanya amb 
programes per a promoure les vocacions científiques i tecnològiques. 

• A més, ROBOTIX® és distribuïdor en exclusiva de LEGO Education Innovation Studio. 
 
 
 

 

 

+400.000 
Participants 

+10.000 
Activitats realitzadas 

+3.000 
Centres Educatius 

+1.000 
Professors formats 


