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Resums 

 

 

Català 

En aquest treball s’estudien exemples d’aplicació de la tecnologia del robot educatiu 
MBot als ensenyaments secundaris pel que fa a l’aprenentatge de continguts de 
circuits, programació i robòtica.  
 
Seguidament, s’analitzen les tecnologies que actualment s’estan important a les 
matèries de secundària per detectar àrees i temes a millorar. Es plantegen després 
possibles maneres de combinar la tecnologia estudiada amb altres assignatures tot 
fomentant l’aprenentatge transversal. 
 
Posteriorment, es dissenyen activitats formatives utilitzant metodologies actives i 
permetent el desplegament de competències genèriques amb la tecnologia 
MBot/Arduino.  
 
Els materials preparats es presenten després als col·lectius implicats en aquestes 
matèries i tecnologies perquè comentin i discuteixin sobre la seva viabilitat i 
possibilitats d’encaix a l’ESO.  
 
A continuació, s’expliquen els resultats obtinguts i s’extreuen les conclusions adients. 
 
Finalment, es mostra cap a on s’orientaran les línies de treball futur. 
 

Paraules clau: Tecnologia, secundària, robòtica, Mbot, programació, electrònica, 
electricitat, circuits, aprenentatge basat en projectes.  

 

Español 

En este trabajo se estudian ejemplos de aplicación de la tecnologia del robot MBot a 
las enseñanzas de secundaria en cuanto al aprendizaje de contenidos de circuitos, 
programación y robótica.  
 
Seguidamente, se analizan las tecnologías que actualmente se están importando a 
las materias de secundaria para detectar áreas y temas a mejorar. Se plantean 
después posibles maneras de combinar la tecnologia estudiada con otras asignaturas 
fomentando así el aprendizaje transversal. 
 
Posteriormente, se diseñan actividades formativas utilizando metodologías activas y 
permitiendo el despliegue de competencias genéricas con la tecnología 
MBot/Arduino. 
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Los materiales preparados se presentan después a los colectivos implicados en estas 
materias y tecnologías para que comenten y discutan sobre su viabilidad y 
posibilidades de encaje en la ESO. 
 
A continuación, se explican los resultados obtenidos y se extraen las conclusiones 
pertinentes. 
 
Finalmente, se muestra hacia dónde se orientarán las líneas de trabajo futuras. 

Palabras clave: Tecnologia, secundária, robótica, Mbot, programación, electrónica, 
electricidad, circuitos, aprendizaje basado en proyectos. 

 

English 

In this work, examples of the application of the MBot robot technology to secondary 
education in terms of learning circuits, programming and robotics are studied. 
 
Next, the technologies that are currently being imported into secondary school 
subjects are analyzed to detect areas and topics for improvement. Possible ways of 
combining the technology studied with other subjects are then considered, thus 
promoting transversal learning. 
 
Subsequently, training activities are designed using active methodologies and 
allowing the deployment of generic skills with MBot/Arduino technology. 
 
The prepared materials are then presented to the groups involved in these subjects 
and technologies so that they can comment and discuss their viability and 
possibilities of fitting into ESO. 
 
The results obtained are explained below and the pertinent conclusions are drawn. 
 
Finally, it shows where the future working lines will be oriented. 

KeyWords: Technology, high school, robotics, Mbot, programming, electronics, 
electricity, circuits, project-based learning. 
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Capítol 1 

 

1.1 Introducció / Context 

Donada la importància de l’aprenentatge de competències digitals, és important fomentar 

l’aprenentatge d’aquestes ja de ben jovenets. Per aquesta raó, la incorporació de ginys 

tecnològics dissenyats per a l’ensenyament de robòtica i programació a les aules resulta un molt 

bon recurs per aconseguir una transició digital divertida i esglaonada al llarg del temps. 

Durant l’estada del pràcticum del present màster, la meva tutora em va recomanar que orientés 

el màster a la tecnologia MBot, donat que portava ja uns anys utilitzant aquest robot en les seves 

classes. Vaig tenir l'oportunitat de veure com desenvolupava les classes i com de motivats es 

mostraven els alumnes pel fet de programar quelcom que es pogués tocar i veure després com 

l’esmentat giny executava les ordres que ells mateixos havien programat. 

Després de fer una mica de recerca de pràctiques fetes amb el MBot/Arduino m’adono que hi 

manca la part més electrònica. Es parla molt de programació per blocs però no es parla tant de 

tota la part de Hardware. Què passa internament quan s’acciona un LED? Què es necessita per 

a que aquest s’encengui, quines són les bases de l’electricitat… Me n’adono que utilitzant el 

robot MBot com a motivació per aprendre a fer-lo funcionar, es poden explicar molts continguts 

de base tant de programació, com d’electrònica, com d’electricitat.  

Com a conclusió, es pot afirmar que si s’aprèn a programar microcontroladors sense fer algunes 

pràctiques d’electrònica abans, l’aprenentatge no queda complet. 

 

Pel que fa al producte amb el qual vull treballar i la companyia que el desenvolupa, [1]  MBot és 

un producte de la companyia xinesa Makeblock, la qual desenvolupa hardware basat en 

Arduino. Makeblock va ser fundada l’any 2012 i, com a curiositat, va ser llançada gràcies a la 

plataforma nord americana Kickstarter, esdevenint la primera entitat xinesa en utilitzar 

l’esmentada plataforma. Al 2015 es va llançar el robot educatiu MBot per primera vegada al 

mercat i, juntament amb altres productes de la companyia, venent-se en més de 80 països i 

establint relacions amb més de 1000 institucions educatives. Al següent any (2016) els 

esmentats productes s’estaven venent en més de 140 països i utilitzant-se en més de 20.000 

escoles d’arreu del món. 

Es tracta, per tant, d’una tecnologia sòlida, coneguda i instaurada a molts mercats des de fa 

temps. A Catalunya, concretament, s’utilitza des de fa uns anys a diferents instituts, els quals es 

detallen a l’apartat “Estat de l’art i justificació”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
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Il·lustració 1: Caixa MBot 
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Il·lustració 2: Components MBot 
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1.2 Problemes i propostes de millora 

Després d’una primera la reunió amb l’equip docent del departament de tecnologia de 

l’institut on treballo actualment se’m va exposar que els alumnes de la ESO els hi costava molt 

interioritzar i entendre realment què estaven fent quan començaven a aprendre programació. 

Comenten que després de seguir el manual i provat les comandes que s’hi ensenyen, a 

l’alumne li costa després entendre per a què serveix realment la comanda “move 5”, per 

exemple. 

 

Pel que fa a l’aprenentatge de la robòtica, argumenten també que degut a la manca de 

pressupost no es pot comprar un kit de robòtica per persona. 

 

Analitzant després els continguts que ja existeixen de cara a ensenyar electrònica i 

programació de microcontroladors com podrien ser Arduino i MCore/MBot actualment es 

poden trobar molts llibres que ensenyen els continguts de manera molt detallada però poc 

didàctica si el que volem és aplicar-ho a classes de la ESO. 

 

Un exemple del que s’exposa al paràgraf anterior es pot veure representat en aquest curs de 

formació d’Arduino [2], si bé és cert que comença explicant els orígens de l’electricitat i 

circuits/components elèctrics bàsics, no ho exposa de manera prou didàctica ni apte per a un 

curs de la ESO. 

En aquest altre exemple [3] ens trobem amb un manual sobre com dissenyar circuits amb 

Arduino però no parla dels orígens de l’electrònica ni de les bases de l’electricitat. 

A continuació es detallen doncs els problemes detectats i les propostes de millora proposades. 

Problemes 

1. Els alumnes no interioritzen les comandes de programació que apliquen seguint un 

manual.  

2. Els llibres d’electrònica actuals ensenyen els continguts de manera molt detallada i 

extensa però resulta poc didàctica. Especialment per a la docència a l’ESO, etapa en la 

qual els alumnes necessiten especial motivació per a aprendre.  

3. Molts cops no hi ha suficients recursos a les escoles com perquè cada alumne pugui 

disposar d’un robot cadascú. 

Alguns d’aquests problemes s’han evidenciat en el transcurs de la realització d’aquest projecte. 

I, per tant, els desenvolupo a l’apartat de l’Estat de l’Art i Justificació del treball. 

Propostes de millora 

La proposta de millora global és millorar com s’ensenya l’electrònica i la robòtica a la Secundària. 

Concretament, i responent a cadascun dels problemes exposats a l’apartat anterior: 

1. Ensenyar de forma pràctica i visual què passa exactament des que es dona l’odre fins 

que el robot l’executa.  



                                      

MBot per facilitar l'aprenentatge de robòtica, circuits i programació als estudiants de tecnologia a la secundaria   12 

 

2. Proporcionar als alumnes tot un seguit de recursos didàctics perquè aprenguin els  

continguts d’electrònica i robòtica de forma atractiva, tot entenent les bases del seu 

funcionament.  

3. Incorporar a les escoles eines de virtualització (simuladors) que permetin als alumnes 

emular la programació d’un robot físic. 

4. Combinar aquesta atractiva tecnologia amb continguts d’altres assignatures, fomentant 

així l’aprenentatge transversal.  

 

1.3 Objectius del treball / Hipòtesi de recerca 

 

OBJECTIU DESCRIPCIÓ 

OBJECTIU 1 Estudiar exemples d’aplicació de la tecnologia MBot als ensenyaments 
secundaris i emfatitzar les possibilitats de transformació del currículum 
que comporta pel que fa a l’aprenentatge de continguts de circuits, 
programació i robòtica.  

OBJECTIU 2 Analitzar les tecnologies que actualment s'estan important a les 
matèries de secundària per detectar àrees i temes a millorar.  

OBJECTIU 3 Dissenyar activitats formatives utilitzant metodologies actives i 
permetent el desplegament de competències genèriques amb la 
tecnologia MBot/Arduino.  

OBJECTIU 4 Presentar els materials als col·lectius de professors i discutir l’acceptació 
i viabilitat.  

OBJECTIU 5 Pensar i preparar possibles maneres de combinar la tecnologia 
estudiada amb altres assignatures tot fomentant l’aprenentatge 
transversal. 

Taula 1: Objectius treball final de Màster 

 

 

  



                                      

MBot per facilitar l'aprenentatge de robòtica, circuits i programació als estudiants de tecnologia a la secundaria   13 

 

1.4 Estat de l’art i Justificació del treball 

ESTAT DE L’ART 

Versions existents del MBot 

A continuació es mostren les diferents versions i preus per unitat del producte: 

Versió MBot Il·lustració 

MBot Explorer Kit 
 

Preu: 124.82€ 
 

És la versió que utilitzen actualment al centre 
de pràctiques on vaig treballar el primer any 

de màster. 

 
Il·lustració 3M: MBot Explorer Kit 

MBot 2 
 

Preu: 186.90€ 

 
Il·lustració 4: MBot 2 

MBot Ranger 
 

Preu: 236.56€ 

 
Il·lustració 5: MBot Ranger 
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Taula 2: Versions de MBot 

 

Tota la informació de la taula anterior s’ha extret del recurs [4] 

Aplicació del MBot als centres educatius 

Actualment la tecnologia MBot és ja utilitzada en bastants instituts tant de Catalunya com 

d’arreu del món. Fent una cerca online n’he pogut trobar dos a la comarca del Vallès 

Occidental, al meu centre de pràctiques, i al centre especificat al recurs [5.1]. 

En el següent recurs també s’informa que una important consultora va fer un donatiu de 200 

unitats del robot estudiat a 200 a centres educatius catalans[5.2]. 

 

Exemple d’aplicació actual de robòtica a les aules - Robots seguidors de línies 

Vaig tenir la oportunitat d’assistir a una de les sessions on es muntava un robot seguidor de 

línia del meu institut actual. I vaig comprovar que efectivament es duu a terme una tasca 

interessant. En les següents imatges es pot apreciar el prototip que s’utilitza actualment:

 

Il·lustració 6: Robot seguidor de línies (no MBot) 

 

El preu del kit son 62€ repartits de la següent forma: 12€ (estructura amb rodes i motor [5]) + 

20€ (microcontrolador Elegoo Uno [6]) + 20€ (amplificador de voltatge [7]) = 62€  

Es tracta doncs d’una opció interessant i prou completa per a que els alumnes assoleixin els 

coneixements necessaris (i més barata!). La pràctica la desenvolupen en unes quatre hores 

lectives. El que jo aporto de nou és que utilitzo els components del robot per separat (com 

serien els motors del MBot) per explicar les bases de l’electrònica. 
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Il·lustració 7: Robot seguidor de línies, part de sota 

 

Il·lustració 8: Manual de muntatge de l’estructura del 
robot seguidor de línies 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

 

Actualment, existeixen al mercat multitud de plataformes robòtiques educatives amb les quals 

l’estudiant es pot posar a treballar amb l’artefacte robòtic immediatament, la qual cosa és 

ideal. No obstant, aquesta fàcil iniciació té un límit d’aprenentatge. Solen ser kits que en un 

període de temps no molt llarg deixen d’entusiasmar als joves aprenents. És per això, que 

integrar algun llenguatge de programació més versàtil i madur, com pot ser Python, en una 

plataforma molt rica en possibilitats de desenvolupament com és MBot, motiva a l’estudiant a 

seguir aprenent.  

Al capítol 3.2 s’exposen més raons que justifiquen el perquè crec que MBot és una opció 

interessant per a ensenyar electrònica, robòtica i programació als centres.   
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Capítol 2 - Planificació 

 

2.1 Planificació temporal de les fases del treball.  

Tria del tema ……………………………………...... Febrer 2021 

Tria dels objectius ……………………………….… Febrer 2021 

Planificació …………………………..…..………..… Març 2021 

 - Presentació dels objectius al col·lectiu de professors de l’institut  

 - Discussió de la viabilitat de les idees proposades 

Desenvolupament del projecte …………..... Març 2021 - Juny 2022 

 - Confecció dels materials 

 - Presentació dels materials al col·lectiu docent de l’institut 

 - Validació dels continguts i posada en pràctica dels mateixos 

Conclusions …………………………………………..  Juny 2022 

Entrega de la memòria i presentació …….. Juny 2022 

 

Capítol 3 - Desenvolupament del treball 

En aquest capítol es detalla el desenvolupament de cada objectiu. 

 

3.1 Objectiu 1 – Aplicació del MBot als centres educatius i planificació curricular 

Estudi d’aplicació als diferents centres educatius 

Veure apartat de l’Estat de l’art, on aquest estudi ja s’ha portat a terme. 

Emfatitzar les possibilitats de transformació del currículum 

On encabir l’ensenyament de la tecnologia MBot a cada curs de la ESO, segons el currículum 

de Tecnologia a la ESO del Decret 187/2015 de 25 d’agost d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria:  

 

CC = Contingut Clau 

CA = Criteri d’Avaluació 

• 1r ESO → A qualsevol dels tres continguts: 

1. El procés tecnològic (CC17, CC24, CC25): 

 - El procés tecnològic. Les seves fases.  

 - Anàlisi del problema a resoldre. 

 - Recerca d’informació mitjançant eines digitals.  

 - Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema.  

   El projecte i la memòria.  

 - Execució del projecte.  
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 - Avaluació del projecte.  

 - Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals.  

 

CA4:  Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en 

l'execució de projectes. 

CA6: Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així 

com la seva funcionalitat i ergonomia. 

CA9: Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són 

adequats en funció de la mesura a realitzar. 

CA10: Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat 

corresponents i triant les que són adequades en funció de l'operació a realitzar i el 

material sobre el que s'actua. 

CA11: Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines 

adequades i emprant programari de disseny. 

 

2. Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball (CC17, 

CC24,CC25): 

 - Definició de projecte tecnològic.  

 - Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El treball compartit en equip.  

   Objectius de l’equip i organització col·laborativa.  

 - Objectius de l’equip de treball.  

 - Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats.  

 - Gestió de la informació i de la documentació. La memòria.  

 - Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics. 

 

3. Disseny i construcció d’objectes (CC17, CC19, CC21, CC24): 

 - Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines 

i tècniques. 

 - Disseny i construcció d’un objecte senzill.  

 - Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.  

 

• 2n ESO → A qualsevol dels tres continguts: 

1. El procés tecnològic (CC17, CC24, CC25): 

 - Planificació de l’execució del producte tecnològic.  

 - Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines 

i tècniques.  

 - Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant eines 

digitals emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres 

elements visuals.  

 - Representacions en sistema dièdric dels plànols.  

 - Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals. 

 

2. Electricitat (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25) 

 - Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, 

receptors i aparells de comandament i elements de protecció.  

 - Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i 

magnetisme. 
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 - Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i 

resistència. 

 - Relacions entre les tres magnituds.  

 - Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics.  

 - Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.  

 - Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. 

Energies  

    renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.  

 - Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals de 

simulació 

 

3. Llenguatges de programació (CC24, CC25): 

 - Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.  

 - Concepte de programa informàtic.  

 - Els llenguatges de programació i els seus tipus.  

 - Estructura d’un programa.  

 - El flux de programa.  

 - Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.  

 

CA3: Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’internet de forma correcta 

per tal de generar nou coneixement. 

CA4: Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les 

seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits 

elèctrics bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. 

CA5:  Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia. 

CA6: Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts 

d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar 

la necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització 

d'estratègies adequades per aconseguir-ho. 

CA7: Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques 

bàsiques i realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

CA8: Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions 

industrials aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes 

elaborats i posats a l'abast del consumidor. Analitzar el procés industrial d'un 

producte característic de la zona. 

CA12:  Representar problemes simples mitjançant algorismes. 

CA13: Dissenyar programes simples seguint estructures ciares. 

• 3r ESO →  A qualsevol dels dos continguts: 

1. El procés tecnològic (CC17, CC19, CC24, CC25): 

 - Planificació completa del procés tecnològic 

 - Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat 

 

2. Programació d’aplicacions (CC24, CC25): 

 - Constants i variables.  

 - Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació.  
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 - Funcions. o Estructura condicional.  

 - Estructures de repetició.  

 - Tècniques de depuració de programes.  

 - Realització de programes simples aplicant estructures de 

programació senzilles 

 

CA2: Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti 
arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d'estalvi de recursos i 
respecte pel medi ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb 
eines i materials. 
CA3: Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
CA8:  Reconèixer la font i el tipus d'energia que permet el funcionament de 
diferents màquines. Cercar estratègies d'estalvi energètic. 
CA9: Comprendre i descriure el funcionament i l'aplicació dels diferents 
mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l'anàlisi i 
l'observació d'aquests mecanismes en diferents màquines. 
CA10: Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una 
funció determinada dins d'un projecte tecnològic. 
CA11: Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l'ús de 
simuladors digitals. 
CA14: Definir i identificar els diferents components d'un programa informàtic. 

CA15: Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats 

concretes del seu entorn immediat. 

CA16: Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de 
programació que incloguin operadors, estructures condicionals i estructures 
de repetició. 

• 4t ESO: (Optativa) A qualsevol dels dos continguts: 

1. Comunicacions (MBot disposa de diversos tipus de connexions amb 

l’ordinador) 

 - Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i 

intercanvi d’informació.  

 

Control i automatització 

 - Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 

comandament.  

 - Sistemes automàtics: components i funcionament.  

 - Tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges i en la 

indústria.  

 - Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. 

L’ordinador com a element  

    de programació i control.  

 - Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes 

automàtics i  

    fer-ne el disseny.  

 - Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un 

robot. Elements  
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    mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment.  

 - Disseny, construcció i programació de robots.  

 - Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament 

tecnològic al  

    llarg de la història. 

 

CA2:  Descriure el funcionament i aplicació de circuits electrònics senzills. 

CA10: Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb 

components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o 

màquina i mitjançant simuladors. 

CA12: Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines 

informàtiques adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics 

quotidians. 

CA13: Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les 

tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i 

realitzant l'exposició en públic i amb suport multimèdia. 

 

TIC - Informàtica (optativa de 4t): A qualsevol dels dos continguts: 

 

Xarxes de comunicació 

 - Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils 

Sistemes operatius i programació d’aplicacions 

 - Programació d’aplicacions.  

 - Tipologies de llenguatges de programació.   

 - Estructures de programació comunes 

 

Tecnologia i TIC (informàtica) (matèria compactada a 4t) A qualsevol dels tres continguts: 

 

Dispositius de comunicació i xarxes 

Sistemes operatius i programació d’aplicacions 

Control i automatització 

 

Exemple d’encabiment a l’institut on treballo: 

 

Analitzant les programacions de l'assignatura de tecnologia dels quatre cursos de l'ESO de 

l’institut on treballo, on seria millor encabir els continguts que presento és a segon d’ESO. És a 

l’únic curs que, per currículum, es treballa tant electrònica com programació. 

Anàlisis de tecnologies que actualment s’estan treballant al centre: 

 

Els continguts que es donen en el centre esmentat es mostren a la taula següent: 

Curs Trimestr
e 

Projecte Activitat Descripció Assignatures 
involucrades 
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1r 1r Hi havia una vegada Construïm un 

hipogeu 

Es fa una 

maqueta 

d’un 

hipogeu 

Tecnologia 
Ciències 
Socials 

 2n Mobile Suport per a 

mòbil 

Es 
construeix 
un suport 

per a mòbil 

Tecnologia 
Dibuix Tècnic 

(vistes, 
acotació...) 

 3r Crazy Calculator Calculadora Es 
programa 

una 
calculadora 
amb Scratch 

Tecnologia 
Matemàtiques 

2n 1r La vida de l’IPhone IPhone Materials i 
plàstics 

Tecnologia 
Ciències 
Socials 

 2n Màquina tube golber Màquines 
simples 

 Tecnologia 

 3r Envàs on vas Disseny i 
impressió 3D 

Disseny 3D Tecnologia 

3r 1r Carrega't electrificat Circuits 
elèctrics 

També 

veien 

electrònica i 

programave

n amb 

Scratch per 

Arduino 

 

Tecnologia 
Biologia 

 2n  L'ésser humà i el 
centre de l'univers 

Projecte 
tricicle 

Muntar un 
tricicle per 

tot 
analitzant el 

seu 
mecanisme 

Tecnologia 

 3r Cómo se construye un 
imperio 

Estructures i 
materials 

(propietats 
de materials) 

 Tecnologia 
Història 

https://sites.google.com/insestatut.cat/envs-com-vas/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/insestatut.cat/envs-com-vas/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/insestatut.cat/envs-com-vas/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/insestatut.cat/electritzat/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/insestatut.cat/electritzat/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/insestatut.cat/electritzat/presentaci%C3%B3
https://sites.google.com/d/1jSMGaGPE0Br1lbitGxR0vDkmuo8hauHY/p/1HKbzUMnw_C_NBNtroYMK1_hX3ZIFC69N/edit
https://sites.google.com/d/1jSMGaGPE0Br1lbitGxR0vDkmuo8hauHY/p/1HKbzUMnw_C_NBNtroYMK1_hX3ZIFC69N/edit
https://sites.google.com/d/1jSMGaGPE0Br1lbitGxR0vDkmuo8hauHY/p/1HKbzUMnw_C_NBNtroYMK1_hX3ZIFC69N/edit
https://sites.google.com/d/1jSMGaGPE0Br1lbitGxR0vDkmuo8hauHY/p/1HKbzUMnw_C_NBNtroYMK1_hX3ZIFC69N/edit
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
https://sites.google.com/insestatut.cat/como-se-construye-un-imperio21/inici
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4t 1r No es treballa per 
projectes 

Electrònica analògica i 

digital 

Tecnologia  
 

 2n No es treballa per 
projectes 

2n pneumàtica i hidràulica i 

habitatge 

Tecnologia  

 3r No es treballa per 
projectes 

Robot 

seguidor de 

línies 

Construir 

un robot 

seguidor de 

línies, 

comprant 

els 

component

s de manera 

independen

t i per 

separat 

Tecnologia  
 

Taula 3: Continguts Tecnologia institut on treballo actualment 

 

En aquest centre  introdueixen la programació en Scratch a primer de la ESO i no és fins a quart 

que construeixen un robot seguidor de línies al tercer trimestre de 4t d’ESO. Me n’adono que 

el centre no segueix estrictament el currículum que proposa la Generalitat però entenc que és 

quelcom opcional i que els centres poden adaptar els seus continguts amb certa llibertat.  

Com es pot apreciar a la taula anterior, al tercer trimestre de primer d’ESO es veuen els 

conceptes bàsics de la programació. S’utilitza el llenguatge de programació Scratch el qual 

coincideix amb el llenguatge de programació del MBlock (basat, en efecte, amb Scratch), per 

tant ja ens va bé. 

 

A segon d’ESO veiem que no s'imparteix cap contingut relacionat directament amb el projecte 

que ens interessa, però al primer trimestre de tercer d’ESO es fa un projecte relacionat amb 

l’electricitat i els circuits elèctrics. Aquí hi podríem encabir les primeres pràctiques basades en 

l’electricitat i els circuits elèctrics.  
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Il·lustració 9: Seguiment de la programació 1r Trimestre 3r ESO 

 

Al primer trimestre de quart d’ESO veiem que es dediquen 16 hores a l’electrònica analògica. 

També podria ser interessant encabir les pràctiques/reptes 0, 1 i 2 en aquesta unitat. 

 

 
Il·lustració 10: Seguiment de la programació 1r Trimestre 4t ESO 

I ja per acabar, al tercer trimestre de de 4t d’ESO es dediquen 16 hores a la construcció d’un 

robot seguidor de línies [5]. En aquest punt es podria encabir el repte 4 i 5. El detall de 

l’activitat esmentada es pot trobar a l’apartat d’estat de l’art d’aquest treball. 
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Il·lustració 11: Seguiment de la programació 3r Trimestre 4t ESO 

Després de l’anàlisi efectuat, creiem que el curs adequat per a impartir els continguts fets és 

2n d’ESO. 

Actualment utilitzen el programari Scratch per a ensenyar programació i és una eina que està 

prou bé. No obstant, veuen amb bons ulls la meva proposta d’utilitzar un simulador en tres 

dimensions per tal de motivar-los encara més i aconseguir així que interioritzin millor les 

comandes de programació que estan aplicant. Així doncs em recomanen i decidim de fer la 

prova als alumnes de 1r curs de la ESO de l’institut on treballo actualment. 
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3.2 Objectiu 2 – Anàlisi de tecnologies actuals de l’ESO  

 

Anàlisi d’altres tecnologies 

 

Una de les avantatges clau del robot MBot respecte altres microcontroladors com Arduino és 

l’ús de connexions RJ25 que facilita molt la connexió del microcontrolador a altres perifèrics 

com sensors de proximitat, motors, etc… 

Ja hi ha moltes pràctiques d’electrònica i programació fetes amb Arduino. Comparant la 

tecnologia MBot que inclou tant Arduino com altres components amb una tecnologia més 

simple com només una placa d’Arduino, considero un avantatge el fet que el robot arribi de 

fàbrica desmuntat perquè permet als alumnes no només aprendre a programar un 

microcontrolador sinó també a muntar un robot peça a peça, sent l’esmentat microcontrolador 

la peça fonamental. 

A la taula següent extreta d’un altre treball final de màster [3] es pot constatar que la 

tecnologia Arduino és de llarg la més utilitzada en els centres educatius. Les tecnologies Lego 

Mindstorms[13], MBot i Pixae la segueixen amb un nombre de publicacions molt similar. 

Aquest fet es deu a que el microcontrolador Arduino està molt estès i és una tecnologia molt 

coneguda i versàtil des de fa anys. 

 

 
  Taula 4: Ús dels diferents tipus de robots en els centres educatius 

 

A la Taula 5 es compara el nombre d’articles publicats que fan referència als diferents entorns 

de programació utilitzats en activitats de robòtica. En el cas d’Arduino s’ha assumit que 

s’utilitza el seu entorn per defecte (Arduino IDE) sempre que no s’indiqui el contrari, i per tant 

s’ha aprofitat la mateixa dada de la taula anterior. Els entorns de programació de robòtica per 

blocs més habituals són MBlock i Snap4Arduino, molt pel davant de Bitbloq i Scratch for 

Arduino. 
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Taula 5: Ús dels diferents entorns de programació de robòtica en els centres educatius 

 

Altres tecnologies educatives per a l’estudi de robòtica i programació que s’apliquen 

actualment: 

 

- Placa Arduino 

- Placa Raspberry 

- Placa Mackey Mackey 

- Placa Microbit 

- MBot 

- Lego Mindstorms NXT: el primer que veig és el preu elevat respecte MBot. 

 

Vaig decidir basar treball final de màster en la tecnologia MBot ja que s’ajusta prou bé als 

pressupostos dels departament de tecnologia dels centres educatius públics de Catalunya 

(comparat amb la tecnologia LEGO Mindstorms). Pel que fa a la placa Arduino, ja vaig trobar 

molts treballs acadèmics que s’hi dediquessin i trobo que MBOT té més forma de Robot que un 

microcontrolador. Al final crec que és útil mostrar alternatives a les tecnologies actualment 

més utilitzades per donar altres opcions als departaments a la hora de triar eines 

d’aprenentatge. 

De cara a l’educació secundària també crec que tecnologies com MBot o Arduino potser 

s’adapten un punt millor que les plaques Mackey Mackey o Microbit, pel que fa al meu 

objectiu inicial d’ensenyar robòtica. 

Una altra característica i avantatge important de la tecnologia que proposo és la facilitat 

d’utilitzar connectors RJ-45 per a la interconnexió dels diversos mòduls de MBot. En 

comparació amb les connexions que utilitza Arduino actualment, son un punt més fàcils de 

connectar i, un cop connectades, integren un sistema que dificulta molt la seva desconnexió 

involuntària. Es tracta doncs de connexions molt més robustes: 
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Il·lustració 12: Connexions MBot 
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3.3 Objectiu 3 – Disseny activitats formatives  

El capítol de desenvolupament està dedicat a explicar en detall una mostra d’activitats 

representativa, deixant la resta als annexes.  

 
Muntatge Motor MBot 
 

1- Objectiu 

 
Descobriment el funcionament un motor elèctric. 
 

2 - Competències relacionades 

 
 

Competència 2 (àmbit matemàtic). Emprar conceptes, eines i estratègies 
matemàtiques per resoldre problemes.  
 

Competència 5 (àmbit cientificotecnològic). Resoldre problemes de la vida quotidiana 

aplicant el raonament científic 

 

Competència 9 (àmbit cientificotecnològic). Dissenyar i construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat 

 

3 - Materials
 

- Motor esquerre o dret del robot 

educatiu 

  MBot 

- Pila de botó de 3V  

  (Voltatge inferior a 6V) 

- 2xCables (Preferiblement vermell i  

  negre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El component particular que trobem en el 

Kit és: 

4 - Procediment 
Si el desmuntem podem separar el motor de la resta de les peces:
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Font: Confecció pròpia  

 

 

 

 

De moment ens centrarem només en el 

motor en particular. Es tracta d’un 

motor que funciona amb un voltatge 

d’entrada (input en anglès) de 6V. 

 

Aquesta informació està detallada en el 

lloc web del fabricant:  

 

 

 

 

 

 
Font: Confecció pròpia 

 

 

 
Font: 

https://www.generationrobots.com/en/4

03032-spare-mbot-robot-motor.html

 

 

Una prova ràpida i senzilla que val la pena de fer és la de connectar una pila de botó 

de 3V (o qualsevol font de voltatge amb una tensió/voltatge inferior a 6V) 

 

Proveu, per exemple, de connectar-lo a una pila de 3V. 

https://www.generationrobots.com/en/403032-spare-mbot-robot-motor.html
https://www.generationrobots.com/en/403032-spare-mbot-robot-motor.html
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Font: Confecció pròpia

 

Fixeu-vos que el cable blanc del 

motor ha d’anar connectat al pol 

positiu de la pila i el cable negre del 

motor ha d’anar connectat al pol 

negatiu de la pila: 

 

Una vegada comprovat que el motor es 

posa en marxa quan li subministrem un 

voltatge (inferior a 6V) i es para quan li 

deixem de subministrar, intentarem 

entendre el mecanisme restant del 

mòdul motor del nostre mBOT.

Font: Confecció pròpia 

 
Font: Confecció pròpia 

Com podem observar, la roda dentada 

del motor es conecta a un sistema 

d’engranatges que fa que l’eix de més 

a la dreta giri amb més força però més 

lentament. A la següent figura també es 

mostra la roda un cop connectada a 

aquest mencionat eix i a la pila (3V).
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Font: Confecció pròpia 

 

4 - Activitats  
 
Activitat 1: Confeccioneu el desmuntatge i muntatge exposat més amunt. Feu captures 

de pantalla demostrant que heu seguit els passos correctament. 

 
Activitat 2:Pensa en les possibilitats que pot tenir una possible estructura com la que 

estem dissenyant. Quins usos creieu que se l’hi pot donar? 

 
Activitat 3: Pensa en el sistema d’engranatges de l’interior del motor del MBOT 

exposat a la pràctica. Creus que seria possible    

 

 

5 - Rúbrica d’avaluació 

 

Assoliment 
insuficient 

Assoliment 
suficient 

Assoliment notable Assoliment 
excel·lent 

L’alumne no ha 
realitzat cap 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la primera 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat la segona 
activitat de manera 
satisfactòria. 

L’alumne ha 
realitzat les tres 
activitats de 
manera 
satisfactòria. 
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3.4 Objectiu 4 – Presentació dels materials a professors del departament 

Un cop enllestides les pràctiques vaig demanar opinió a l’equip docent del departament de 

tecnologia de la ESO de l’institut on treballo actualment. 

 

Em van dir el següent: 

 

Bona tarda Pol, 

Espero que et puguem ajudar! 

Jo trobo genial fer unes pràctiques anteriors d'electricitat. Ara bé, almenys al nostre institut, la 

pràctica 0 hauria de ser la 3...jeje et comento: 

Jo veig la teva unitat per fer-la a 4r d'ESO... Però està plantejada per alumnes amb nivell de 

batxillerat...Pensa que els alumnes de 3r surten amb unes nocions molt bàsiques d'electricitat.  

Trobar una resistència en sèrie per encendre un led et serà missió impossible. Primer han de 

recordar la diferència entre sèrie i paral·lel. I han de recordar que en el sèrie es manté la 

intensitat i cau la tensió de manera proporcional a les resistències, i que si sumen les caigudes 

de tensió dona la tensió de la pila... Unes bones pràctiques 0 i 1 seria recordar aquests 

conceptes i redescobrir-los. Igual però en paral·lel, i després que els comparin. 

Després de tot això potser algú et sap trobar una R que et faci caure la diferència de potencial 

necessari per fer funcionar un led...( certament ho veig complicat) 

També trobo massa tècnic aquests esquemes per alumnes de 4t... això sempre embolica més 

que ajuda. 

Altres suggeriments: 

● Trobo a faltar objectius de la teva unitat didàctica ( què vols que els teus 

alumnes sàpiguen en acabar la unitat?) 
● Com es relacionen aquests objectius amb les competències que avalues? I 

el criteris d'avaluació? 
● Els indicadors són massa quantitatius i no pas qualitatius 
● Els assoliments no són insuficients o suficients. O assoleixes o no 

assoleixes; i si assoleixes, ho fas satisfactòriament, notablement o 

excelentment ( qualitatius i no quantitatius) 

 

Ús d’eines de realitat augmentada 

 

Al departament de tecnologia de l’institut on treballo actualment també em van comentar que 

utilitzar el Robot MBOT per a desenvolupar les activitats de Robòtica del 3r Trimestre podria 

ser una opció a contemplar. L’avantatge que li veuen és que el kit ja està pensat per a muntar 

un robot seguidor de línies i no haurien de comprar les peces per separat com han estat fent 

fins ara. No obstant aquestes peces les aprofiten any rere any i cost que suposa l’adquisició del 
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MBOT és més elevat que el que actualment estan invertint. És cert que es tracta d’un robot 

més estètic que aporta més funcions i components específics, hi ha més suport, una comunitat 

al darrere, etc… però el seu preu és un problema. El preu de la primera versió parteix dels 

89.90€ fins arribar als 229€ que pot costar un model superior (com es pot observar a la taula 2 

Versions de MBOT).  

Per tal de resoldre el problema, existeix la possibilitat d’utilitzar un simulador per tal 

d’aprendre i provar les comandes per a programar el robot en temps real. Un possible exemple 

de programari seria Miranda [6]. Es tracta d’un programari per a la simulació de robots 

educatius el qual inclou MBOT i molts més. El preu d’una llicència de centre (sense límit 

d’usuaris) seria de 249€ i permetria a tots els estudiants accedir a un simulador via web o 

baixant-ne el programari.  

Miranda és un software educatiu pensat per ensenyar programació i robòtica a alumnes de 

secundària i batxillerat/cicles formatius. En les següents pàgines es poden veure captures de 

pantalla per a fer-nos una idea de com és aquest programari. 

 

Il·lustració 13: Simulador  Miranda 

Com es pot apreciar a la figura anterior, una de les principals avantatges d’aquest simulador és 

que està específicament pensat per aprendre a programar dispositius de tot tipus ja existents 

al mercat, entre ells MBot, és clar. 

https://www.miranda.software/
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Il·lustració 14: Programació en blocs 

Miranda ens ofereix un entorn totalment interactiu on podem fer simulacions 3D de tot tipus.  

Una de les grans avantatges que ens ofereix aquest simulador és que està pensat per a 
ensenyar robòtica a les escoles i instituts. Per aquesta raó disposa ja de diferents escenaris i 
sistemes d’avaluació que permeten als docent fer un seguiment de com evolucionen els 
diferents projectes. Una altra característica molt interessant és que permet crear diferents 
escenaris per a que posem a prova els nostres prototips programats: 

 

 

Il·lustració 15: Confecció d'escenaris 
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Il·lustració 16: Programació en Python 

Una altra opció seria utilitzar la tecnologia MBOT per a les classes de Batxillerat. El problema és 

que les matèries estan orientades bàsicament a física aplicada i, en general, la introducció a la 

robòtica no hi té massa cabuda. 

A l’institut on vaig realitzar el pràcticum del màster ja estan utilitzant aquesta tecnologia per a 

l’aprenentatge de Robòtica a la ESO. S’utilitza bàsicament a 2n d’ESO i la idea és dividir la 

classe en grups de quatre alumnes (metodologia d’aprenentatge basat en projectes ABP) i 

proporcionar un robot MBOT a cada grup per a que aquest pugui fer proves i anar 

desenvolupant les diferents pràctiques. Els robots, no obstant, ja se’ls hi donen als alumnes 

muntats. Hi ha d’haver com a mínim un ordinador amb el software degudament instal·lat per 

equip. El problema dels portàtils que ofereixen la generalitat als alumnes és que no se’ls hi pot 

instal·lar programari nou.  Degut a això, a cada grup hi hauria d’haver com a mínim un portàtil 

personal. Idealment tots els membres del grup haurien de disposar de portàtils per a fer les 

consultes adients a Internet 

 

Un punt d’inflexió important mentre desenvolupava les pràctiques de programació amb MBOT 

el meu tutor de TFM em va insistir en que no em basés només en la programació; disciplina de 

més al nivell, sinó que treballés també la part d’electrònica i de circuits. Quan m’hi vaig posar, 

realment em va donar la sensació d’estar explicant millor certes bases i que inclús seria millor 

començant per explicar no només els conceptes bàsics de l’electricitat i els circuits elèctrics, 

sinó que fer menció de l’origen de l’electricitat, és a dir, fenòmens naturals. D’aquesta manera 

podria relacionar l’assignatura de tecnologia amb la de ciències de la naturalesa.  

 

En definitiva; dins del món de la robòtica s’hi troben moltes àrees relacionades amb l’àmbit 
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cientificotecnològic. Electrònica per la part de circuits, electricitat, materials, etc…  
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3.5 Objectiu 5 – Aprenentatge transversal amb altres assignatures 

A la taula següent es mostren algunes possibilitats: 

Matèries Descripció 

Tecnologia i anglès Confeccionar les pràctiques en anglès i 
buscar els tutorials i manuals també en 
aquesta llengua és una bona manera de 
combinar les dues assignatures. 

Tecnologia i matemàtiques Es pot utilitzar l’MBot per a que descrigui i/o 
roti certs angles. Així l’alumne va 
interioritzant l’angle en referència amb la 
posició. 

Tecnologia i educació visual i 
plàstica 

 

 
Il·lustració 17: Mbot amb rotulador 

incorporat [6.1] 

A la hora de dissenyar projectes o activitats 
d’aula transversals que incloguin també 
altres assignatures, la tecnologia MBot ens 
permet combinar les assignatures de 
tecnologia i visual i plàstica tot muntant un 
robot programat per a que faci cert dibuix, 
incorporant un retolador a la seva 
estructura, per exemple: 
 
Pot semblar un resultat un tant simple però 
incorporant a l’estructura un o dos 
retoladors més es poden aconseguir dissenys 
interessants. 

Tecnologia i educació visual i 
plàstica i biologia 

Si, a part d’incorporar un retolador se’ls hi 
demana que dibuixin un ronyó per exemple, 
és una bona manera d'introduir la possible 
futura impressió de teixits orgànics i òrgans 
de la qual fa uns anys que ja se’n sent a 
parlar.  

Tecnologia i física Es pot calcular una trajectòria programada 
per a que segueixi després el robot i/o es 
poden proposar exercicis com calcular la 
seva massa, calcular la potència que 
necessita el motor per a moure’s a una 
determinada velocitat i després comparar el 
resultat obtingut amb el real (entenc que a 
les especificacions tècniques del robot es pot 
trobar). 

Tecnologia i música Es pot utilitzar l’emissor de sons (buzzer) del 
robot per a fer que emeti certes melodies 
prèviament programades [9]. 
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Tecnologia i Visual i Plàstica Programar el robot per a fer un seguidor de 
línies i muntar tot un circuit amb la 
corresponent decoració [10] 

Tecnologia (altres idees) Alarma: 
Utilitzar el sensor de proximitat del MBOT 
per a programar un detector de persones. 
Cada cop que detecti moviment es programa 
que emeti un so li canviïn les llums de blau a 
vermell, per exemple [11]:  

Tecnologia (altres idees) Il·luminació d’habitatge: 
Utilitzar la placa Arduino de MBOT per a 
connectar un sensor de llum i fer que 
s’encenguin diverses llums d’una maqueta 
d’habitatge quan detecta la mancança 
d’aquesta [12]. 

Tecnologia (altres idees) 
 

 
Il·lustració 18: Encaix peces construcció LEGO 

a la part superior [4] 

Una altra possible idea d’innovació seria 
aprofitar la característica de MBOT que 
permet encaixar damunt seu peces de 
construcció LEGO. 
 
Una altra possible idea d’innovació seria 
aprofitar aquesta característica per fusionar 
el robot amb algun tipus d’estructura creada 
amb la tecnologia LEGO Mindstorm. No 
obstant, no compleix amb l’objectiu inicial 
definit i, com ja s’ha indicat anteriorment, 
suposaria un increment important dels 
costos d’adquisició de material. 
 

  Taula 5: Aprenentatge transversal amb altres matèries 

 

3.6 Objectiu extra – Idea innovadora  

En aquest apartat es detalla una possible metodologia per a motivar els alumnes i fomentar la 

interacció entre diversos cursos, ideada durant el desenvolupament del projecte: 

 

Idea innovadora Resultats obtinguts 

Proposar als alumnes de 2n d’ESO 
confeccionar propostes de pràctiques per a 
que els alumnes de 1r d’ESO aprenguin les 
bases d’aquesta tecnologia.  
 

Malauradament no vaig tenir la oportunitat 
de posar-ho en pràctica, és per això que 
afegeixo a la idea a l’apartat de conclusions i 
treballs futurs 
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Les millors propostes es poden després 
utilitzar per aquest fi i els alumnes de 2n en 
qüestió, a part d’aprendre, es poden veure 
motivats pel fet de fer una feina amb una 
aplicació real i palpable.  

Taula 6: Possible metodologia innovadora 
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Capítol 4 - Avaluació i Resultats obtinguts 

Fent menció als objectius proposats a l’inici: 

 

OBJECTIU 1: Estudiar exemples d’aplicació de la tecnologia MBot als ensenyaments secundaris 

i emfatitzar les possibilitats de transformació del currículum que comporta pel que fa a 

l’aprenentatge de continguts de circuits, programació i robòtica.  

 

Bàsicament dos, al institut que vaig fer les pràctiques ja l’estan utilitzant des de fa un temps. 

A l’institut on treballo, com ja he dit, compren les peces per separat i munten un robot molt 

menys estètic i amb moltes menys funcionalitats. 

Pel que fa a la transformació del currículum, després d’estudiar-ho un mica he considerat que 

no cal transformar res ja que als diferents continguts establerts actualment aquesta tecnologia 

ja hi té prou cabuda.  

 

OBJECTIU 2: Analitzar les tecnologies que actualment s'estan important a les matèries de 

secundària per detectar àrees i temes a millorar.  

 

A la taula del punt 3.1 Desenvolupament del treball faig menció a tots els projectes que a 

l’institut on treballo actualment porten a terme. 

 

OBJECTIU 3: Dissenyar activitats formatives utilitzant metodologies actives i permetent el 

desplegament de competències genèriques amb la tecnologia MBot/Arduino.  

Estan incloses als annexes. 

 

OBJECTIU 4: Presentar els materials als col·lectius de professors i discutir l’acceptació i 

viabilitat.  

De cara a la promoció del MBOT a altres centres, crec que pot ser una bona opció que es pot 

ajustar bé als pressupostos de la majoria de departaments de tecnologia tant dels instituts 

d'educació secundària públics com concertats, en cas que es desenvolupin les pràctiques en 

grups de 4-5 alumnes. 

 

Pel que fa als centres privats, potser optaria per la opció de LEGO Mindstorms ja que es tracta 

d’una tecnologia un punt més complexa i amb més opcions i funcionalitats.  

OBJECTIU 5: Pensar i preparar possibles maneres de de combinar la tecnologia estudiada amb 

altres assignatures tot fomentant l’aprenentatge transversal. 

Aquest punt es troba punt 1.3 Propostes de millora. 

 

De cara al treball futur, doncs seguir treballant i desenvolupant a tecnologia i buscant maneres 

alternatives d’aplicar-la als ensenyaments.  
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Capítol 5 - Conclusions i Treball futur 

Conclusions 

Un cop acabat aquest treball considero he assolit la majoria d’objectius de forma satisfactòria. 

Els materials i confeccionats i l’encabiment proposat han estat discutits amb el col·lectiu 

docent del centre on treballo.  

 

Durant el desenvolupament he après a crear continguts d’electrònica, robòtica i programació 

des de zero, he après i recordat tot un seguit de coneixements d’electrònica que m’ajudaran 

molt a la hora d’impartir classes sobre aquesta disciplina.  

 

Respecte a la tecnologia MBot, després de fer un anàlisis en profunditat de les opcions que 

ofereix, concloc que és un bon recurs per a ensenyar les bases de l’electrònica i la programació 

sobretot si es complementa amb un simulador com Miranda [6] que permet veure el resultat 

de les comandes programades i permet que cada alumne tingui un entorn propi per a que 

pugui provar els seus programes. 

Treball futur: 

 

Pel que fa a la l’ús d’eines de virtualització com el software Miranda [6], finalment no he pogut 

confeccionar cap pràctica degut a la falta de temps. No obstant, és una línia de treball futur 

molt interessant donat el baix cost que suposa l’adopció d’eines d’aquest tipus respecte la 

compra de material físic per a cada alumne. 

 

Una altra línia de treball futur és seguir confeccionant, actualitzant i millorant el material que 

ja existeix per tal de seguir adaptant-lo correctament als continus avenços que es produeixen 

tant en tecnologia com en l’àmbit educatiu. 
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