APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

GLOSSARI
Som-hi Aprentikcracks, comença una nova setmana de propostes amb #aprentikacasa! Avançar-vos que
ens heu fet arribar projectes genials! Sou magnífics!

—> MIREU ELS CHALLENGE QUE FEU!
—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH! h

Comencem! Aquesta setmana l’enfocarem a... la

h ps://xurl.es/m6hrv
ps://xurl.es/rltvm

Realitat

Augmentada! Sí, sí, ho heu llegit bé!
JA SABEU QUÈ ÉS OI? La realitat augmentada (RA) és quan
posem més informació al món real a través d’un dispositiu. Com
per exemple...


El nº1 hi tenim l’app de POKÉMON GO! https://



Teniu un Ipad? Potser ja coneixeu el món de KOSKI,
https://vimeo.com/171555445, on creem un món on figures surten i s’enfilen dels forats!



La Casa Batlló de BCN fins hi tot té
RA! https://xurl.es/easgi

xurl.es/87w56



I en decoració? IKEA ens ajuda a
veure com queda el que comprem a
casa! https://xurl.es/hu04w

Ep! És fàcil confondre-ho amb realitat virtual (RV), ja que
els noms són molt semblant... però són dues maneres d’utilitzar la tecnologia completament diferents: la RV es tracta
d’un món virtual, com el mateix nom diu. No té res a veure
amb el que veiem a la realitat. Ens endinsem a un món físic
creat per l’home.

No ens hem oblidat del nou

CHALLENGE

per seguir creant amb material reciclat, per tant

TO-

THOM pot elaborar el projecte. A més dels que podeu gaudir de kits de construcció a
casa també hi ha muntatges per seguir desenvolupant la vostra creativitat i enginy a través de les peces
de muntatge.



NIVELLS EDUCATIUS:


CICLE INICIAL: primer i segon cicle de primària



CICLE MITJÀ: tercer i quart cicle de primària



CICLE SUPERIOR: cinquè i sisè cicle de primària **Aquells alumnes de 5è de primària que sigui
el seu primer any de robòtica, no treballen amb el robot Mindstorm Ev3 si no que fan Scratch.



ESO: primer i segon cicle de la secundària
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CHALLENGE

—> SABEU QUI VA INVENTAR LA PARAULA ROBOT?
—> PODEM CLASSIFICAR ROBOTS SEGONS LA SEVA
ESTRUCTURA, SABEU QUINS SÓN?

KAREL CAPEK
Era un escriptor Rus. El 1921 va utilitzar per primer cop la paraula ROBOT a les seves obres. A
partir de la paraula txeca ROBBOTA que significa
treball forçat.

ISAAC ASIMOV
Era un escriptor de ciència i ficció. Va ser el primer
a utilitzar la paraula ROBÒTICA, que significa la
ciència que estudia els robots.
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CHALLENGE
Isaac Asimov va crear unes lleis que tot robot havia de complir, ja que tenen un cervell positrònic (s’han
creat perquè compleixin aquestes lleis).
1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o permetre que un ésser humà prengui mal.
2. Un robot ha d’obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei.
3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en
conflicte amb la primera o la segona llei.
Un altre autor, Fuller, va crear una quarta llei:
4. Un robot podrà fer la feina d’una humà, però no ha de deixar a aquesta persona sense feina.

|POLIARTICULATS|

robots

|ANDROIDES| Són robots que

|MÒBILS| Robots amb gran capa-

que no es poden desplaçar. La seva

actuen i intenten imitar els movi-

citat de desplaçament. Són robots

funció és moure els braços per fer

ments dels humans. Cada vega-

que poden evitar obstacles i tenen

una tasca determinada. La majoria

da es van utilitzant més, de mo-

molta intel·ligència.

d’aquests robots són industrials.

ment es fan servir per experi-

Són

mentació i estudis.

· · · · TIPUS DE ROBOTS · · · ·
|ZOOMÒRFICS| Aquests robots imiten el sistema de locomoció d’alguns animals. Es fan
servir molt per tasques perilloses pels humans (explorar volcans, altres planetes…)

|HÍBRIDS| Són robots que
agafen

característiques

dels

anteriors. Poden ser una barreja de mòbil i zoomòrfics, per
exemple.
Són robots que tenen diferents
habilitats, moure’s i agafar objectes. Braços articulats…
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CHALLENGE

AMB MATERIAL RECICLAT

AMB MATERIAL
RECICLAT

Sigues tot un INVENTOR o una INVENTORA i
pensa quin tipus de robot vols crear i per a quina utilitat serà!

| MÒBIL | POLIARTICULAT | ANDROIDE |
| ZOOMÒRFIC | HIBRID |
Aquest és en LUPES i és un robot mòbil que serveix
per controlar qui obra el calaix de les galetes i xocolates de la cuina!

POSA-LI UN NOM i explica’ns per a què serveix! Busca tot tipus de material que tinguis per casa per a reutilitzar: pots, taps, tubs, ampolles, trossos de paper, filferro...

NO ET DESPISTIS! Envia’ns fotos o vídeos del
teu robot a

apren kacasa@apren k.cat
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

AMB PECES DE
CONSTRUCCIÓ

NO ET DESPISTIS! Envia’ns fotos o vídeos del
teu robot a

apren kacasa@apren k.cat
Aquests passos són com a guia i ajuda, però l’objectiu és que
inventis la forma, el mecanisme, el moviment... A veure què
surt!!

EIX nº8

1 passador beig

Engranatge de 8 dents

Engranatge 24 dents

1 connector

Col·loqueu el motor

MIRA COM FUNCIONA I ACABA DE MUNTARLO! AFEGEIX ALGUN SENSOR PER CONTROLAR EL SEU MOVIMENT!!
EIX nº8
Corona dentada
Plana 2x6

7

CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

Aquests passos són com a guia i ajuda, però l’objectiu és que
inventis la forma, el mecanisme, el moviment... A veure què
surt!!

MIRA COM FUNCIONA I ACABA DE MUNTAR-LO! PENSA QUE TENS EL SENSOR
DE DISTÀNCIA PER CONTROLAR EL MUNTATGE!
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ
Feu una programació que expliqui com és el vostre robot i ensenyeu-nos com funciona!

EXEMPLE 1: el personatge que posis a l’Scratch explicarà
quin robot has fet. Llavors li canviarà el color durant 10
cops i si has posat el sensor de distància... Es mourà quan
detecti la teva mà o un objecte a menys de 30cm!

EXEMPLE 2: el personatge que posis a l’Scratch explicarà
quin robot has fet. Llavors enviarà el missatge MOTOR per
activar el moviment amb el sensor de inclinació. Mentrestant, el personatge de la pantalla s’anirà movent d’una banda a l’altra, sense parar.

MINDSTORM EV3!
TENS UN EV3? MIRA’T
AQUEST MODEL I A VEURE
AMB QUIN TIPUS DE ROBOT
CREUS QUE S’ASSEMBLA!

PASSOS MUNTATGE
https://xurl.es/2pexk

ENS ENSENYES COM T’HA
QUEDAT? AMB QUÈ L’HAS
TRANSFORMAT?
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APRENTIK A CASA
PROGRAMACIÓ
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PROGRAMACIÓ:

NAVAGUEM AMB LA BEEBOT

C.INICIAL
SABEU QUI ÉS LA BEE-BOT?
És una abella que segueix les ordres que li diem! Pot moure’s endavant,
endarrere, girar cap a un costat i cap a l’altra costat.
Té uns botons on li podem dir les ordres a seguir!

PODEU DESCARREGAR-VOS LA SEVA APP!
O
PODEU IMPRIMIR LES GRAELLES DE LA
P.24 I FER MOURE L’ABELLA O EL PERSONATGE QUE VULGUEU PER CAMÍ CORRESPONENT!

IMPRIMEIX LA FITXA, POSA-LA DINS
UNA FUNDA DE PLÀSTIC, MARCA
EL CAMÍ AMB UN RETOLADOR I
DESPRÉS...
REUTILITZA-LA TANTES VEGADES
COM VULGUIS!!
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PROGRAMACIÓ:

REALITAT AUGMENTADA

CICLE INICIAL
—> QUIVER VISION

App molt original i distreta perquè els més petits, o no
tant petits, juguin amb animals i objectes de Realitat
Augmentada!

IMPRIMEIX DIFERENTS MODELS, descarrega’t l’App
al mòbil o a la tablet i a jugar!

http://www.quivervision.com/
MIREU AQUEST TRAILER PER SABER COM
FUNCIONA!
https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY

Hi ha diferents versions de l’App. La bàsica és la Quiver
3D coloring, la de color blau.
Dins de cada versió, trobareu models per imprimir. Alguns són GRATUÏTS i d’altres de PAGAMENT!

12

C.MITJÀ
C.SUPERIOR

PROGRAMACIÓ:

REALITAT AUGMENTADA

ESO
SABEU QUE AMB L’SCRATCH PODEM PROGRAMAR AMB LA REALITAT
AUGMENTADA??

!!PER JUGAR, ES NECESSITA TENIR UNA CÀMERA A
L’ORDINADOR, SINÓ NO US PODREU VEURE A LA
PANTALLA

EXPERIMENTEM
JUGANT!

TOTS ELS
NIVELLS!

!!

JUGUEU?
Heu d’evitar que l’engranatge
d’APRENTIK caigui al terra

—> https://scratch.mit.edu/
projects/379387557

Us podeu gravar mentre jugueu i
ens ho compartiu! :)
L’Scratch té l’opció de poder gravar la pantalla. Aquests són els blocs
principals i el seu funcionament:

3.0

2.0

Extensió DETECCIÓ VÍDEO
Com menys transparència posis, més et veuràs a la pantalla. Com més
transparència hi hagi, quedaràs més difuminat.
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C.MITJÀ
C.SUPERIOR

ATENCIÓ

ESO

NO TENIU CÀMERA PER JUGAR??
No pa u! Tots els jocs es poden adaptar a jugar sense la càmera de l’ordinador!

Allà on trobis aques-

ta programació:

L’has de canviar per

aquesta i jugar amb EL

RATOLÍ DE L’ORDINA-

DOR
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PROGRAMACIÓ:

REALITAT AUGMENTADA

CICLE MITJÀ
Dirigeix una banda musical!
Surt a la pantalla i que soni la música!

RECORDA! Envia’ns el teu programa a

apren kacasa@apren k.cat

Mira els següents passos per aconseguir el programa que et proposem! Tens dues opcions:


Fes servir la nostra plantilla. Al següent enllaç tens la base per a crear el joc. —> PLANTILLA



Dissenya la teva banda sonora a partir de l’exemple que tens explicat.

1. Programa l’inici
del joc des de l’escenari.

h ps://scratch.mit.edu/
projects/380945424

Després has de prémer a REINVENTA per
poder-la modificar!

Quins blocs necessites per aconseguir
que:
- Quan la tecla espai es premi.
- Posa vídeo en mode ACTIVA.
- Fixa la transparència a
‘50’ (recorda que pots posar el
valor que vulguis. Com més petit
sigui el nº més bé et veuràs a la
pantalla. Experimenta!)

EP! HI HA UN BLOC TRAMPA! QUIN ÉS?
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PROGRAMACIÓ:

REALITAT AUGMENTADA

CICLE MITJÀ

2. Programa cada instrument per aconseguir que soni cada vegada que el toquis amb la mà o el
cap o un llapis o...

Què ha de fer el tambor?
- Quan la tecla espai es premi
- Cal que el tambor vagi a unes coordenades de la pantalla
- Que es mostri
- Llavors, per sempre
- Si ‘vídeo moviment del personatge’ és > de ‘50’, llavors
- Envia a tots ‘moviment tambor
- Toca el so ‘drum jam’ fins que acabi

- Quan rebi ‘moviment tambor’
- Repeteix 10 vegades
- Següent vestit
Fes el mateix programa per la trompeta, però estigues al cas que has de canviar els següents blocs!!
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PROGRAMACIÓ:

REALITAT AUGMENTADA

CICLE MITJÀ
Ara toca programar el piano! Veuràs que té més d’un vestit...

- Quan la tecla espai es premi
- Cal que el piano vagi a unes coordenades de la pantalla
- Canvia el vestit a ‘piano’
- Que es mostri
- Llavors, per sempre
- Si ‘vídeo moviment del personatge’ és > de ‘50’, llavors
- Envia a tots ‘moviment piano’
- Toca el so ‘C2 piano’ fins que acabi

- Quan rebi ‘moviment piano’
- Repeteix 10 vegades
- Següent vestit
- Canvia vestit a piano

Fes el mateix programa per la guitarra, però estigues al cas que has de canviar blocs.
SAPS QUINS SÓN?
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PROGRAMACIÓ:

CICLE SUPERIOR

REALITAT AUGMENTADA
ESO
CAÇA EN PIKACHU!
L’objectiu és atrapar tants Pikachus
com puguis en 1 minut!!
RECORDA! Envia’ns el teu programa a

apren kacasa@apren k.cat

Mira els següents passos per aconseguir el programa que et proposem! Tens dues opcions:


Fes servir la nostra plantilla. Al següent enllaç tens la base per a crear el joc. —> PLANTILLA



Dissenya el teu joc de Realitat Augmentada seguint els passos del Pokemon

h ps://scratch.mit.edu/
projects/380972554

Després has de prémer a REINVENTA per
poder-la modificar!

1. Programa l’inici del joc des de l’escenari. Crea DUES VARIABLES per controlar el
TEMPS i els PUNTS del
joc.
Què ha de passar?

- Quan la tecla espai es premi.
- Assigna PUNTS a 0
- Assigna TEMPS a 60
- Posa vídeo en mode ACTIVA.
- Fixa la transparència a ‘50’ (recorda que pots posar el valor que vulguis. Com més petit sigui el nº més bé
et veuràs a la pantalla. Experimenta!)

- Envia a tots començar

- Quan rebi Començar
- Repeteix fins ‘Temps = 0’
- Augmenta Temps en –1
- Espera 1 segon
- Atura tot
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PROGRAMACIÓ:

CICLE SUPERIOR

REALITAT AUGMENTADA

ESO

Ara toca programar els Pokemons! Has d’aconseguir atrapar només en
PIKACHU per sumar punts. Si atrapes els altres RESTARÀS punts!
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PROGRAMACIÓ:

CICLE SUPERIOR

REALITAT AUGMENTADA

ESO

Programa el mateix pels altres Pokemons, però estigues al cas!!
- Aquests han de restar PUNTS!!!
- El vestit ha de ser –1

NIVELL AVANÇAT!!
Pels que teniu un bon nivell de programació amb Scratch... Us atreviu a fer alguna de les següents
propostes o TOTES?

1.

Crea 3 vides! Cada vegada que toquis a un altre Pokemon es resta 1 vida, si arribes a 0 es canvia
la pantalla del joc i apareix la pantalla GAME OVER que ja està creada!

2.

Afegeix un so per cada vegada que atrapis a un Pikachu!

3.

Ets capaç de programar més nivells? Pots canviar la velocitat dels Pokemons, pots afegir més opcions de joc, com per exemple haver de recollir Pikachus i un altre pokemon!

RECORDA! Envia’ns el teu programa a

apren kacasa@apren k.cat
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APRENTIK A CASA
VÍDEOS, NOTÍCIES I PEL·LÍCULES D’INTERÈS
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VÍDEOS, NOTÍCIES I PEL·LÍCULES D’INTERÈS



2015. TED x Talks. Sara Bergbreiter. És una de les més grans del món en crear microrobots.
En aquesta explicació comenta amb què s’inspira per a crear-los. https://www.youtube.com/
watch?v=PtBKP4fVAvI



2019. El robot que no para de millorar. https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-robot-que-no
-para-de-millorar/video/5927949/



2019. Robobee, l’abella robot. https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/robobee-labella-robot/
video/5953986/



2020. Canvis en la tecnologia h ps://tec.mx/es/no cias/nacional/inves gacion/lo-que-nos-espera-en-el2020-en-tecnologia



Dynamic Boston Robots. És una companyia nord-americana d’enginyeria i disseny de robòtica.





WEB: https://www.bostondynamics.com/robots



Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/BostonDynamics

Pel·lícula - Wall-E. Un robot que s'ha passat centenars d'anys netejant la Terra en solitari quan, de
sobte, coneix Eva, una robot exploradora amb qui descobreix que té una nova missió a la vida. Tots
dos junts viatjaran a través de la galàxia, on es trobaran amb personatges força còmics com un escarabat mascota, un capità rebel i un equip heroic de robots.
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APRENTIK A CASA
PAS A PAS, AJUDES I ACTIVITATS
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SEQÜENCIACIÓ DE PASSOS AMB LA BEE BOT

IMPRIMEIX I RETALLA UN PERSONATGE I LES FLETXES PER A PODER JUGAR
TAMBÉ HAS D’IMPRIMIR LA GRAELLA QUE VULGUIS
FER VIATJAR EL TEU PERSONATGE

QUIN PERSONATGE ESCULLS?
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SEQÜENCIACIÓ DE PASSOS AMB LA BEE BOT

1. PER PRACTICAR! Fes arribar la Bee Bot al lloc on hi ha la fletxa! Quins moviments ha de fer?

ACABA LA SEQÜÈNCIA D’ORDRES:
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SEQÜENCIACIÓ DE PASSOS AMB LA BEE BOT

2. PER PRACTICAR! Fes arribar la Bee Bot a la mel sense passar pel bosc!
DIBUIXA EL CAMÍ QUE HA DE SEGUIR:

ACABA LA SEQÜÈNCIA D’ORDRES:
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SEQÜENCIACIÓ DE PASSOS AMB LA BEE BOT

3.

PLANTILLA!

Crea els teus camins, afegeix-hi obstacles i marca el camí. RECORDA QUE POTS

REUTILITZAR-LA SI LA POSES DINS UNA FUNDA DE PLÀSTIC!
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SCRATCH

En aquests enllaços podreu descarregar-vos les SCRATCH CARDS,
una guia molt bàsica i general de primers passos i també recursos varis
per a poder fer amb la plataforma.
https://www.scratchcatala.com/recursos/
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/ca/scratch-cards-all.pdf

COM CREAR-VOS UN COMPTE A L’SCRATCH ONLINE?
Passos a seguir:

Pas 1: Aneu a l’espai web http://scratch.mit.edu/ i entreu on diu “uneix-te a Scratch”.

Pas 2: Penseu un nom d’usuari. Serà el nom que els companys i companyes podran visualitzar.
No posis totes les teves dades (nom i cognoms).
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SCRATCH

Definiu una contrasenya personal.
Procureu que sigui una contrasenya que ningú sàpiga, però que
vosaltres pugueu recordar fàcilment. Cliqueu a següent i continueu omplint les dades que demanen.
Si no teniu una adreça electrònica
demaneu els pares que us en deixin una!

Pas 3:

Només us queda prémer a “següent” per acabar-vos

d’unir a l’Scratch.
Veureu que a la barra superior teniu el vostre nom d’usuari.
Ara ja podeu personalitzar el vostre perfil i veure els projectes
que aneu compartint a l’espai Scratch.
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SCRATCH

COMPARTIR UN PROJECTE A L’SCRATCH
Si voleu compartir un dels vostres projectes finalitzats, només heu de seguir 2 passos!

Pas 1: Cal que premeu el botó COMPARTEIX que trobareu
a l’inici del projecte o un cop
estigueu dins!

Pas 2: Expliqueu les Instruccions del joc i anoteu la informació extra que creieu necessària que cal saber.

A l’espai de ‘Les meves coses’,
podreu veure els projectes compartits, els que només veieu vosaltres i l’espai dels Estudis que
també podeu crear, és com el
d’Aprentik a casa!
També podeu deixar de compartir projectes quan vulgueu!
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APRENTIK A CASA
Podeu enviar-nos les vostres creacions,
consultes i dubtes a:

aprentikacasa@aprentik.cat
Ho estarem esperant!!!
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