
Construeix i programa amb 
LEGO® Education WeDo 2.0Vols construir el teu propi cotxe de competició  

i ser el campió?

O fer el teu propi vehicle espacial?

I per què no tenir un dragó que faci un rugit 
quan trobi una presa i la mossegui amb la seva 
mandíbula poderosa?

CONSTRUEIX ROBOTS 
I APRÈN A PROGRAMAR-LOS

EL COTXE SPEEDY MISSIÓ A LA LLUNA
EL DRAGÓ DE KOMODO
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Marca amb una creu les fotografies  
en què es vegi un robot en acció.

Un robot és una màquina alimentada per una font 
d’energia i programada per dur a terme diferents 
tipus d’accions.un robot?

Saps què és

I em dic  .

Soc  .

Soc un robot i em dic W3DO.
I tu? Què ets i com et dius?

Hola!
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Construïm robots!

Com has vist, estem envoltats de molts robots útils  

que ens faciliten una gran quantitat de tasques.

Vols construir el teu propi 

cotxe de competició, fer que 

corri encara més de pressa i 

que guanyi totes les curses en 

què participi? 

Completa aquest projecte  
i seràs el campió!

Segur que has somiat de viat-

jar a l’espai i explorar altres 

planetes...

Ara pots fer-ho!

Construeix un vehicle 
d’exploració espacial  
i aconsegueix que no  
topi amb cap obstacle.

A qui no li agradaria tenir el 

seu propi dragó?

Descobreix el fascinant món 

d’aquests animals i constru-

eix-ne un.

Fes que emeti un rugit quan 
trobi una presa i que la 
mossegui amb la seva 
poderosa mandíbula.

T’agradaria saber com funcionen, descobrir quins mecanismes 
contenen i aprendre a programar-los? Vols dissenyar el teu  
propi robot?

Doncs endinsa’t en els tres projectes que et proposem  

i ho aconseguiràs!

El cotxe Speedy

PÀGINA 4

Missió a la Lluna

PÀGINA 16

El dragó de Komodo

PÀGINA 26

El dragó de KomodoEl dragó de Komodo

PÀGINA 4PÀGINA 4 PÀGINA 26

Missió a la Lluna

PÀGINA 16PÀGINA 16 PÀGINA 26PÀGINA 26PÀGINA 16PÀGINA 16 PÀGINA 26
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El cotxe Speedy

EXPLORAR

En quin segle es va construir el cotxe impulsat per vapor? Marca la resposta correcta.

 En el segle XX. 

 En el segle XIX. 

 En el segle XVIII. 

Per què es van deixar d’utilitzar els cotxes elèctrics durant el segle XIX?  
Escriu C si l’oració és certa o F si és falsa.

 Perquè no hi havia electricitat.

 Perquè els motors elèctrics pesaven molt.

 Perquè les bateries s’esgotaven molt ràpid.

 Perquè no hi havia prou endolls.

Encercla les millores que es van anar incorporant als primers automòbils.

1

2

3

Motor de gasolina Navegador i GPS Alçavidres

Volant a l’esquerra Quatre rodes

Rodes amb pneumàtics Suspensió Sostre solar

Els cotxes de competició 
han experimentat una 
transformació espectacular 
des que es van inventar.

Escaneja aquest codi QR, 
mira el vídeo sobre l’evolució 
dels cotxes i contesta les 
preguntes següents.

Els cotxes de competició 

robòtica

Speedy
Els cotxes de competició 
han experimentat una 
transformació espectacular 
des que es van inventar.

Escaneja aquest codi QR, 
mira el vídeo sobre l’
dels cotxes i contesta les 
preguntes següents.
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Quines peces creus que són necessàries perquè funcioni un automòbil?4

EL REPTE

Quin d’aquests vehicles et sembla més veloç? Marca’l.5

DEDUEIX

En aquest projecte construiràs un cotxe de competició.  
Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?

6

5

Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?Què creus que pots fer perquè el teu cotxe circuli més ràpid?

[...]

118648_3LEGO_QUAD_ALUMNE_Bl.indd   5 31/03/17   14:26



robòtica
BAULA_

2017

primària
_

__xyz
10
09
08

06
05
04
 _____
02
01
00

x2y2z2 

= T1.(m2.Lcm2)
6ROBÒTICA 
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El cotxe Speedy

CREAR
Coneixem  
les peces

Abans de construir el teu 
cotxe de competició, 
observa les peces  
que necessitaràs.

Aquest és el cotxe 
de competició  
que construiràs!

[oo ]

Elements mecànics

El xassís és l’estructura que sosté la resta de components del cotxe. 

Està format per peces diferents: bigues, plaques, eixos, etc.

A més, per transmetre el moviment, seran imprescindibles:

Elements electrònics

El motor és l’element que, utilitzant l’electricitat, permet que el 

cotxe es desplaci. Per aconseguir-ho, fa girar un eix que mou les 

rodes.

El motor pot engegar-se i aturar-se; també és capaç de girar en tots 

dos sentits i a diferents velocitats durant un temps determinat, de-

penent del que especifiquis en el programa.

Rodes amb llandes  

i pneumàtics, i també 

dos eixos que en 

facilitin el moviment.

Politges de diferents 

mides i corretges 

per unir-les.

Speedy
cotxe 

de competició
que construiràs!

A més, per transmetre el moviment, seran imprescindibles:

Rodes
i pneumàtics
dos

facilitin el moviment.
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Amb el concentrador intel·ligent (hub), podràs connectar el teu 

dispositiu a la resta de peces electròniques del cotxe amb Blue-

tooth. D’aquesta manera, el concentrador rebrà el programa i do-

narà les ordres perquè les altres unitats electròniques les executin.

S’alimenta amb dues piles de tipus AA i proporciona l’energia 

necessària a tots els elements electrònics del cotxe.

Les parts principals de què està format són les següents:

Una llum per transmetre 

missatges, que pot ser:

•	Blanca parpellejant si 
espera a connectar-se 

amb Bluetooth.

•	Blava si ja s’ha establert 

una connexió Bluetooth.

•	Taronja parpellejant  
si les bateries s’estan 

esgotant.

Una llum
missatges, que pot ser:

•	Blanca parpellejant
espera a connectar-se 

amb Bluetooth.

Blava

Un botó 
d’encesa.

Dos ports en 

què connectar 

sensors o motors.

OBSERVA

Per aconseguir que  
el teu cotxe funcioni, 
hauràs de crear  
un programa en  
un dispositiu, que 
pot ser un ordinador  
o una tauleta.

•	

•	

•	

Ara ja pots començar a construir el teu cotxe de competició! Per fer-ho, 
segueix els passos que s’indiquen en el Manual de muntatge.

Recorda que pots prendre notes i fer fotografies de tot el procés. 
T’anirà molt bé per elaborar l’informe final més endavant.

CONSTRUÏM
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BAULA

El cotxe Speedy
CREAR

Programem

Ha arribat el moment de programar el teu cotxe de competició. 

Obre el programari (software) WeDo 2.0 i veuràs la pantalla de 
presentació.

OBSERVA

Abans de començar, 
has de tenir instal·lat 
el programari  
WeDo 2.0 en el teu 
dispositiu.

Panell de programació. Aquí 

apareixeran les cadenes de 

programa que vagis elaborant.

Aquests són els blocs de 
programació amb els quals pots 

donar ordres al teu robot.  

Si arrossegues la fila cap  

a l’esquerra, n’apareixen més.

La icona del concentrador et permet 

connectar el teu dispositiu  
al concentrador intel·ligent  

del cotxe. Amb el micròfon pots 

enregistrar arxius d’àudio.

Aquí veuràs els 

projectes que has 
creat. Hi haurà una icona 

per a cada projecte.

Selecciona la icona per crear un projecte nou. Apareixerà una 

pantalla amb tots els projectes proposats. Prem la icona dels lli-

bres per accedir al panell de programació.

Eina de documentació: 

pots prendre notes  

i afegir-hi fotos i vídeos.

Biblioteca de  
projectes de WeDo 2.0. 

Biblioteca de dissenys 
per a la construcció  

i la programació.

Pantalla d’inici.

Eina integrada  

de càmera, vídeo  

i captura de pantalla.

Amb aquesta icona 

ensenyes o ocultes 

textos i imatges.

Amb aquesta icona 

crees un projecte nou.

Amb aquest vídeo 

faràs una visita 

guiada al programa.

Aquí veuràs com connectar-te al 

concentrador intel·ligent i una llista 

amb els blocs de programació.

Et permet aturar 

totes les accions 
del programa.
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Copia la cadena de programa següent en el panell, 
connecta el teu dispositiu al cotxe amb Bluetooth  
i descriu què passa si prems el bloc Iniciar. 

1

Per donar vida al teu cotxe, has de crear cadenes de programa. 

Hi col·locaràs els blocs de programació adequats per aconseguir 

els moviments que desitgis.

Per fer-ho, has d’arrossegar i deixar anar els blocs de programa-

ció que necessitis en el panell de programació.

Cadascuna de les cadenes de programa que creïs sempre ha de 

començar amb el bloc Iniciar, que et permet d’executar les or-

dres de la cadena.

Crea la teva pròpia cadena de programa, dibuixa-la  
en aquest requadre i descriu què passa si prems  
el bloc Iniciar.

2

Consulta l’annex final 
d’aquest quadern  
per conèixer quins 
són els blocs de 
programació que 
apareixen en el 
programa i quina 
finalitat tenen.

RECORDA

Si el cotxe no es 
desplaça cap endavant 
ni cap enrere, és 
perquè alguna cosa  
ha sortit malament.

Repassa’n l’estructura 
mecànica i la 
programació.

PRACTICA!
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INVESTIGAR
El cotxe Speedy

Un cop hagis construït i programat el teu cotxe, has d’intentar 

que circuli encara més ràpid. Esbrina què pots fer per aconse-

guir-ho i respon les preguntes següents.

Què pots modificar perquè el teu cotxe de competició  
es mogui cap endavant i recorri un metre de distància?

 La mida de les rodes.

 La potència del motor.

 La cadena de programa.

1

El cotxe avança 
més ràpid.

El cotxe avança 
més lent.

Depenent de la teva resposta anterior, crea una cadena 
de programa, construeix-la i prova-la. Has aconseguit  
el teu propòsit?

Sí.             No. 

Prova les combinacions de politges següents. Després, 
relaciona amb fletxes cada imatge amb el resultat que  
li correspon.

2

3

Quins altres canvis creus que pots fer perquè el cotxe circuli més ràpid?  
Marca totes les respostes correctes.

 Reduir el pes del xassís.

 Utilitzar una politja gran en el motor i una de petita en la roda.

 Augmentar el pes del xassís.

 Utilitzar una politja petita en el motor i una de gran en la roda.

34

Has d’anotar tots els 
canvis que facis en el 
teu cotxe. D’aquesta 
manera, tindràs tota 
la informació 
necessària per 
elaborar l’informe 
final.

I no t’oblidis de fer 
fotos del procés!

RECORDA
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Feu la cursa de cotxes en una pista de 2 m de longitud. Quin equip  
ha guanyat? En quina posició ha quedat el vostre cotxe?

L’equip guanyador ha estat  .

El nostre cotxe ha quedat en   posició.

6

Ara treballaràs en grup i organitzareu una cursa per equips. Cada equip haurà  
de dissenyar el seu cotxe de competició. Escriu o dibuixa en cada requadre  
el que hàgiu decidit per al vostre cotxe.

5

Cadena de programa

Combinació de politges

Altres modificacions
OBSERVA

Cal que posis un nom 
al teu projecte quan 
el desis. Així el podràs 
trobar fàcilment.

09
08

06
05
04

 _____
02
01
00
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COMPARTIR
El cotxe Speedy

Quin cotxe  
heu construït?   
Poseu una imatge del vostre 

vehicle amb la descripció de 

cadascuna de peces. 

Com l’heu programat? 

Expliqueu quins moviments  

duu a terme i quines cadenes  

de programa heu fet servir.

Quins canvis heu introduït 
en el procés?
Expliqueu com era el vostre 

cotxe al principi i quins canvis 

hi heu fet per arribar al model 

definitiu.

Quins són els factors que 
poden fer que un vehicle 
sigui més ràpid?
Redacteu les conclusions a les 

quals heu arribat per resoldre 

el repte.

Ha arribat el moment de recopilar tota la informació i les experi-

ències que heu adquirit en aquest projecte. Preparareu un mu-
ral per presentar els vostres descobriments a la resta de la classe.

Amb aquest objectiu, continuareu treballant amb el mateix grup. 

Seguiu les indicacions del mestre o la mestra.

Repartim el treball

Dividiu la cartolina en quatre parts. Cada membre de l’equip se 

n’encarregarà d’una.

Recopilem la informació

•  Repasseu tot el que heu anotat en els quaderns, així com les 

fotografies que heu fet.

•  Recopileu la informació necessària per omplir la part del mu-

ral que us ha tocat, classifiqueu-la i ordeneu-la.

•  En un foli a banda, feu un esborrany de la manera com penseu 

presentar les dades que heu recopilat en la part del mural que 

us correspon.

•  Poseu en comú l’esborrany amb els vostres companys. Segur 

que tenen suggeriments interessants que podreu incorporar  

a la vostra part del mural.

• Cartolina.

• Folis.

• Llapis i regle.

• Retoladors.

• Tisores.

• Cola.

•  Les fotografies  
que heu fet.

•  Les anotacions  
que heu pres.

QUÈ NECESSITEM?
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Som-hi!

Redacteu i componeu la part del mural que tingueu assignada.

Seguiu les recomanacions següents:

Per acabar

Busqueu, amb el mestre o la mestra, el lloc més adequat per ex-

posar el mural.

Desmunteu, recolliu  
i classifiqueu les peces 
de WeDo 2.0 
correctament.

Ara que ja heu acabat el mural, prepareu-ne  
la presentació:

 Decidiu qui exposarà cada part del mural.

 Parleu alt i clar, vocalitzant correctament  
i fent pauses entre oracions.

 Seguiu l’ordre que es mostra en el mural per explicar 
tots els passos que heu dut a terme en el projecte.

 En finalitzar, animeu els vostres companys a fer-vos 
preguntes i responeu-les. 

PRESENTACIÓ ORAL
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CONSELLS

Tingueu en compte l’espai que us toca en el mural  
i adapteu-vos-hi.

Anoteu i documenteu amb precisió cada part del 
procés, sobretot els aspectes relacionats amb tot  
el que us ha funcionat.

Intenteu presentar la informació ordenadament 
perquè us quedi un mural ben bonic.

1

2

3

[*]
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AUTOAVALUACIÓ
El cotxe Speedy

Valora com ha estat el teu aprenentatge al llarg d’aquest 
projecte. Per fer-ho, escriu una ✗ a les columnes Sí o No  
en funció de quina hagi estat la teva experiència.

1

TASQUES SÍ

Aprenentatge pel meu compte

He après com han evolucionat els cotxes.

He construït un cotxe i ha funcionat.

He creat una cadena de programa i l’he modificada.

Sé efectuar canvis en la mecànica perquè el cotxe  
circuli més ràpid.

Aprenentatge amb els companys

He col·laborat amb el meu equip en les tasques  
que m’havien assignat.

He confeccionat el mural seguint les indicacions  
pautades pel meu equip.

He exposat la part del projecte que em corresponia  
davant de tota la classe.

NO

Coneixies quina havia estat l’evolució dels cotxes? Què és  
el que t’ha cridat més l’atenció?

2
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15

Què consideres que t’ha sortit especialment bé en aquest projecte?

Què has après del teu equip? Què no hauries pogut fer pel teu compte?

Què pensaves abans i què penses ara dels factors que fan que el cotxe  
circuli més ràpid?

3

4

5

Com valoraries aquest projecte?6

Abans pensava… Ara penso…
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