APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

GLOSSARI
I ja en són 7 de setmanes! Aquesta, amb la gran notícia que podeu sortir una estona a passejar, anar
amb bici... Sempre seguint les normes de seguretat!!

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

drive.google.com/drive/u/3/
folders/173uJOm‐
LsFI7bpsrj4lJ7rSjWkL9FUQY

scratch.mit.edu/studios/26122219/

Heu provat mai de fer una mà robòtica? És el CHALLENGE
que us proposem per aquesta setmana! A veure amb quines
creacions ens sorpreneu. Tornem a reprendre les dues opcions:
AMB MATERIAL RECICLAT i/o AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ, per aquells que en teniu.

Mireu les propostes d’Apps i alhora els

JOCS DE L’SCRATCH

que us proposem! Quan veniu a

l’extraescolar, us dividim per nivells educatius, sabeu quin és el vostre?


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:

UN BRAÇ O MÀ ROBÒTICA

Una mà robò ca té funcions similars a una mà humana. Aquestes
es creen per poder realitzar qualsevol tasca humana: soldar, girar,
agafar...
Al mercat hi ha diferents robots androides
amb mans robò ques diverses:

LA MECÀNICA DE LA FLEXIÓ I EXTENSIÓ DELS DITS.
‐

La mà es divideix en 5 dits i el palmell. Cada dit té tres fa‐
langes: 1ª, 2ª i 3ª del palmell a la punta. El dit polze només
en conté 2.

‐

Quan parlem de falanges ens referim a l’os dels dits de les
mans i dels peus que està situat entre el metacarpià i la fa‐
langina.

‐

Els metacarpians i les falanges formen els ossos de la mà:
són ossos llargs. N’hi ha 3 a cada dit, excepte el polze que
n’hi ha 2.
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CHALLENGE

AMB MATERIAL RECICLAT

AMB MATERIAL
RECICLAT

QUIN MODEL DE MÀ O BRAÇ
VOLS FER?

NO T’OBLIDIS DE LA FOTO O DE
FER-NOS UN VÍDEO... RECORDA,
SEMPRE EN HORITZOTAL!

MODEL 1

EN PERE... JA ENS HA FET ARRIBAR LA SEVA
MÀ ROBÒTICA! Mira’t el vídeo que ens ha enviat, us
explica com poder-la fer

drive.google.com/ﬁle/
d/14UCBBpdMiITjNvlKXcT7ksSlJd
NJDuky/view?usp=sharing
MODEL 2

MODEL 3

www.instructables.com/id/Ar culated‐Grabber‐
Engineering‐Project‐for‐Kids/

MODEL 4

www.youtube.com/watch?
v=QkJ4zyrjGMY
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CHALLENGE

AMB PECES DE
CONSTRUCCIÓ

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

NO T’OBLIDIS DE LA FOTO O DE
FER-NOS UN VÍDEO... RECORDA,
SEMPRE EN HORITZONTAL!

Palanca de tercer pus
Les pinces són un pus de palanca. N’hi
ha de diferents pus, les de metall es so‐
len u litzar en laboratoris però també
n’hi ha de plàs c o fusta per estendre
roba.

Palanca de primer pus

MUNTATGE En funció del Kit de muntatge que teniu a casa, munta la pinça que et
pertoca. Tens els passos adjunts en un pdf penjat a Internet.

CICLE MITJÀ

drive.google.com/ﬁle/
d/186zgh3aqO91hrvFR‐
wGiDVz8qBzEw3S3/view?usp=sharing

CICLE MITJÀ

drive.google.com/ﬁle/
d/19CiAaQqEnBvXVCTeHMJY0‐
exN0LrlG9x/view?usp=sharing

CICLE SUPERIOR

drive.google.com/ﬁle/
d/145RzmF6yxXJmZYGhg4pLst
MObrUuoFCl/view?
usp=sharing
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

VIDEOJOC Feu un programa que representi una cadena de producció de POLIARTICULATS (pinces) que recullen caixes i les deixen a una altra zona de la cinta.
Seguiu els següents passos per aconseguir l’objec u del joc. Pots inventar‐te els personatges o u litzar la nostra
plan lla:
scratch.mit.edu/projects/389712349
Després has de prémer a REINVENTA
per poder-la modificar!

1. Creeu l’escenari de la fàbrica on hi col·locarem el robot, la cinta transportadora i les caixes a transportar.
2. Busqueu i prepareu les animacions de la vostra narració. Recordeu posar noms a les animacions
Robot narrador

Cinta transportadora i
zona de deixar les caixes

Braç poliar culat que agafarà les caixes de la fàbrica. Tin‐
drà 2 ves ts

Caixa 1

Caixa 2
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

3. Programeu el nar‐

4. Programeu el robot poliar

culat: Feu que el braç es mogui amb les ﬂetxes del teclat

Quan cliqueu la bandera, el robot s’amagarà.

Quan l’animació rebi el missatge 1, voldrà dir que el nar‐
rador ja ha acabat d’explicar i després:


Es posarà el marcador a 3 punts.



Es posicionarà, es mostrarà a la pantalla i es posarà
en un ves t concret.



S’esperarà 1 segon



Farà un comentari: Per exemple, Hola! Tinc molta
feina.



Després i per sempre anirà detectant si toca
l’objecte 6 (caixa) o toca el color groc (zona on
deixar les caixes). Segons el que toqui es posarà en
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

5. Programeu l’animació de la cinta transportadora
Quan es cliqui la bandera s’amagarà

Quan rebi el missatge 1, es mostrarà.
Afegiu
la
posició

6. Programeu la caixa 1
Quan es cliqui la bandera s’amagarà l’animació

Quan l’animació rebi el missatge 1:


Es mostrarà



Es posicionarà



I per sempre:
‐Anirà a un valor concret de x: ‐250
‐I durant 50 vegades aniran sumant el valor
5 a x per tal d’anar repe nt el mateix movi
ment.
‐Mentrestant, si toca l’animació del braç po liar‐

7. Programeu la caixa 2: Es el mateix programa que la Caixa 1, però heu de canviar la posició de l’animació.
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CHALLENGE

AMB PECES DE CONSTRUCCIÓ

8. Creeu una narració digital per tancar el joc del braç poliar

culat.

El vostre muntatge començarà amb les pinces obertes!!


Cada vegada que el braç poliar culat del joc agaﬁ un objecte cal que les pinces del muntatge es tanquin.



Quan el braç deixi una caixa, les pinces del muntatge s’han d’obrir.

U litzeu aquests bloc per aconseguir el programa i penseu si és millor afegir‐los entre la programació ja creada o us
anirà millor crear una programació a part pel motor. Experimenteu‐ho!
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APRENTIK A CASA
PROGRAMACIÓ
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PROGRAMACIÓ

C.INICIAL



KODABLE

Els ‘Fuzzes’ necessiten la teva ajuda! Són uns aliens molt curiosos que recórren el planeta Smeeborg i
es van trobant tot tipus de repres en les seves exploracions. Hauràs de programar-los per superar els
reptes.

Joc per a iPad en App Store. Gratuït. Edat: de 4 a 11 anys



ROBOZZLE

Hauràs de recol·lectar totes les estrelles, però per aconseguir-ho no serà tant fàcil! No és necessari saber d’ordinadors per a resoldre els puzzles, però sí que s’ha de tenir paciència i fer treballar el cap una
bona estona. Inclou més de 1000 reptes progressius.

Joc per Android o IOS. Gratuït amb compres en l’App. Edat: a partir de 6 anys.
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REPASSEM VOCABULARI

C.INICIAL

C.MITJÀ

C.SUPERIOR

VOCABULARI 1. Activitat per continuar aprenent i practicant vocabulari relacionat amb la robòtica educativa.
PROPOSTA D’ACTIVITAT: Relacioneu cada paraula amb la seva definició. Després, resoleu la sopa de
lletres en paper o amb el programa Scratch.

VOCABULARI — DEFINICIONS
VOCABULARI — PARAULES
ROBOT
ROTACIÓ
EIX
AUGMENT
REDUCCIÓ

Aparell generador de força que dona
moviment a una màquina.
Peça en forma de barra que en un
mecanisme acostuma a fer girar una roda
Dispositiu que capta informació de l’entorn, l’interpreta la manipula i la quantifica. N’hi ha de diversos tipus: distància, llum, inclinació
L’engranatge motor és més gran que l’engranatge
propulsat.

SENSOR

Persona que es dedica a aplicar el
coneixement científic, matemàtic i a trobar
solucions de problemes tècnics.

MOTOR

Moviment que fa una roda sobre el seu eix.

ENGINYER

Màquina que pot realitzar automàticament moviments
i tasques que fan les persones.
L’engranatge motor és més petit que l’engranatge
propulsat.
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REPASSEM VOCABULARI

C.INICIAL

C.MITJÀ

C.SUPERIOR

Busqueu aquestes paraules a la sopa de lletres:

FES-LA DES DE L’SCRATCH!

scratch.mit.edu/projects/389396899

PER REFLEXIONAR...


Creieu que és important que es dissenyin nous robots? Per què?



Quines són les parts més importants d’un robot?



Els engranatges serveixen per donar potència i també velocitat. És important la seva col·locació en el muntatge? Poseu-ne un exemple.



Per què són importants els sensors d’un robot? Per a què li serveixen?



Si comparem les persones amb els robots, amb què podem ser semblants?



Quines màquines i/o robots són els que veus més al teu dia a dia? En tens cap a casa, quin?
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PROGRAMACIÓ

C.MITJÀ



CARGO-BOT

És un joc de trencaclosques, on hauràs d’ajudar a un braç robòtica a moure caixes programant els seus
moviments.

L’objectiu és que moguis caixes amb el mínim de passos! Com més eficiència, més punts guanyes.

Joc per a iPad en App Store. Gratuït. Edat: a partir de 8 anys.

Braç robòtica
Posa’t a la pell d’un empresari que té una
empresa que es dedica a la producció de
caixes.
Fes que un robot les posi d’un lloc a l’altra

Pots fer el joc

de la pàgina 8! És un braç robòtic que ordena caixes dins un magatzem!

Encara que no tinguis les peces de construcció per fer el muntatge, el joc amb l’Scratch sí que el
pots fer ;D
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PROGRAMACIÓ

CICLE SUPERIOR
Quantes pilotes pots recollir?


Aconsegueix fer un joc d’atrapar
pilotes i esquivar altres objectes

Si vols fer servir aquesta mateixa plantilla, la trobaràs al següent enllaç!
Sinó, pots reinventar-ho de la manera que vulguis!

scratch.mit.edu/
projects/389720625

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

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST JOC?

Un animal es menja les pilotes que van sor nt per la pantalla durant un temps determinat. Si a més de pilotes
surten altres objectes, l’animal els ha d’esquivar, però si els toca es morirà i s’haurà acabat la par da.

Seguiu els següents PASSOS per fer el PROGRAMA:
1. Feu una pantalla de presentació. Heu d’explicar breument el funcionament del programa. Cal que poseu la
tecla que cal prémer per poder començar a jugar.
2. Feu la pantalla del joc. Poseu un animal a un costat de la pantalla i feu que vagi amunt o avall segons la incli‐
nació del sensor, amb una tecla o un ratolí. L’animal no pot sor r de la seva zona.
3. Feu que el programa dispari pilotes i objectes des de l’altre costat u litzant diferents velocitats i posicions
de manera aleatòria. Heu de programar el següent: Si surten pilotes i l’animal les agafa es sumen punts al mar‐
cadors i el muntatge que feu s’ha de moure. Si és un objecte l’animal es mor i s’acaba la par da.
4. Poseu un límit de temps al joc.
5. Podeu millorar el programa afegint altres blocs.

16

PROGRAMACIÓ

CICLE SUPERIOR
A con nuació teniu diversos programes com a pistes, perquè us serveixi d’ajuda per fer el videojoc.

Recordeu a programar mica en mica i
seguint una lògica.
Mira els passos de la pàgina anterior
per saber què has de programar i quines instruccions has de tenir present.
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PROGRAMACIÓ

CICLE SUPERIOR

Per aquells que teniu Kits de muntatge,
podeu crear una construcció inventada
i programar-la!
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APRENTIK A CASA
PAS A PAS, AJUDES I ACTIVITATS
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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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