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1. L’art de la tecnologia a partir de P4

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o un espai ample i 
diàfan.

Aprendràs com funciona una màquina i d’on treu l’energia per poder-se moure. Construiràs un autòmat senzill, 
connectant els diferents elements d’un circuit elèctric  perquè dibuixi els seus moviments en un mural conjunt! 
Per últim, compararàs els moviments dels diferents autòmats segons les seves variables.

…vull aprendre a construir una màquina.
...tinc curiositat per conèixer com funcionen       
    les màquines i els autòmats.

• A reconèixer les parts que necessita una  
 màquina perquè funcioni.

• A fer un circuit tancat que deixi passar   
l’electricitat.

• A experimentar els diferents moviments de  
 l’autòmat a partir del canvi de variables.

1-2h

ST
EA

M
STEAM
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STEA
M

STEAM
2. BeeBot Slalom a partir de P4

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Esplai ample i diàfan.

Et posaràs a la pell d’un robot i programaràs els teus propis moviments. Aprendràs el significat de ser un/a 
bon/a programador/a: conèixer els moviments bàsics del robot (els seus desplaçaments i girs) i saber 
ordenar les instruccions necessàries per conduir-los on vulguis. Per últim, hauràs de superar el repte de fer el 
circuit d’Slalom! Ho aconseguiràs?

…em vull iniciar en el món de la robòtica.
…no tinc experiència en programar robots.
... necessito un manual bàsic sobre com     
    funciona un robot.

• A identificar les característiques d’un robot.

• A experimentar amb els moviments bàsics  
 d’un robot.

• A programar les instruccions que executarà  
 el robot.

1-2h
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o un espai ample i 
diàfan.

Aprendràs quin és el funcionament d’una màquina, tot construint un autòmat senzill amb capacitat per dibuixar. 
Coneixeràs què és un circuit elèctric, quines parts el formen i què passa quan està obert i quan està tancat. 
Entendràs com dibuixar diferents moviments en un mural conjunt, tot canviant les seves variables.

…vull aprendre a construir una màquina.
...tinc curiositat per conèixer com funcionen  
 les màquines i els autòmats.
…vull aprendre sobre circuits elèctrics   
 senzills.

• A reconèixer les parts que necessita una  
 màquina perquè funcioni.

• A conèixer els fonaments bàsics d’un   
circuit electrònic.

• A fer un circuit tancat que deixi passar   
 l’electricitat 

• A experimentar els diferents moviments de  
 l’autòmat a partir del canvi de variables.

1-2h

1. Mascotes tecnològiques
ST

EA
M

STEAM
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STEAM
STEAM

2. Electrifica’t

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o un espai ample i 
diàfan.

Descobriràs on s’amaga l’electricitat, i experimentaràs i jugaràs amb el corrent elèctric, portaràs al límit la teva 
imaginació fent circuits amb objectes i aliments que mai haguessis pensat! 

… m’agrada el món de l’electrònica.
… vull aprendre sobre circuits elèctrics 
senzills.

• A reconèixer les parts d’un circuit elèctric.

• A conèixer els fonaments bàsics d’un circuit  
 elèctric.

• Fer un circuit tancat que deixi passar   
 l’electricitat.

• Experimentar per quins llocs li agrada més  
 passar el corrent.

1-2h

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Espai ample i diàfen interior o exterior

Construiràs un coet de paper i el faràs volar amb una llançadora de coets. Experimentaràs diferents dissenys per 
trobar quin vola més lluny, tot incorporant alerons, modificant la seva mida, afegint pes... En definitiva, pensaràs 
com poder fer-lo volar!

…m’agrada fer volar objectes
…sempre he admirat els avions i els ocells
...vull entendre com volen els coets i fer-los  
 volar!• A conèixer el funcionament del coet.

• A dissenyar un coet.

• Esbrinar quina és la construcció que arriba  
 més lluny.

1-2h

3. Coets propulsats
ST

EA
M

STEAM
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STEAM
STEA

M

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o espai ample i 
diàfan.

Aprendràs gràcies a què les persones podem respirar i per què aquesta acció és vital per a nosaltres. També 
simularàs el funcionament del sistema respiratori, a partir de la construcció d’una maqueta dels teus pulmons!

…m’agrada fer-me preguntes i trobar les   
 respostes.
…tinc curiositat per saber com funciona el  
 meu cos i com respiro.

• A conèixer els òrgans que ens    
 permeten respirar i les seves parts.

• A conèixer el funcionament del sistema  
 respiratori.

• A conèixer com tenir cura dels nostres   
 pulmons.

1-2h

4. Respirem tranquils...
STEAM
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5. ProBot-Slalom

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Espai ample i diàfan.

Consolidaràs els moviments bàsics un robot i aprendràs a controlar els seus desplaçaments i girs per acotar la 
seva trajectòria. Extendràs els teus coneixements amb nous conceptes, com ara les funcions i els procediments. 
Tenint en compte les possibilitats de la ProBot, superaràs el repte d’un circuit d’Slalom!

… m’agradaria aprofundir en els moviments  
 bàsics dels robots.
… vull superar reptes de certa dificultat amb  
 robots programables.• A identificar les característiques d’un robot.

• A programar el robot per tal que recorri  
 diferents distàncies amb la mateixa   
 instrucció.
 
• A programar els girs a partir de l’angle del  
 trecorregut a seguir.

1-2h

ST
EA

M
STEAM
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STEAM

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Un espai ample i diàfan.

Aprendràs què és la gravetat i com influeix en els objectes: utilitzaràs la nostra paret especial i els blocs de 
diferents mesures per construir un camí. Quants canvis de direcció pots fer? En quin dels casos cau la bala 
més ràpid? Com podries fer pujar la pilota?

… vull entendre per què els cossos cauen.
… vull deixar córrer la imaginació per fer   
 circuits de tot tipus i per veure com cauen  
 les bales. 

• A analitzar com cauen els cossos.

• A modificar la velocitat de la caiguda.

• A construir canvis de sentit i direcció.

• A experimentar les diferents maneres de  
 caure i desplaçar-se dels cossos.

1-2h

6. Compte que cau!
STEAM
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1. La magia dels fractals

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Espai ample i diàfan.

Descobriràs què és un fractal i com els podem reconèixer en el nostre entorn. Després de descobrir el patró que 
amaguen diferents fractals, en construiràs un de conjunt, fent-lo créixer el màxim possible!

… t’agraden les curiositats matemàtiques.
… vols anar fins l’infinit i més enllà!

• A reconèixer l’estructura fractal del que ens  
 envolta.

• A conèixer el patró que segueix un fractal.

• A construir un fractal seguint el seu patró.

1-2h

ST
EA

M
STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o espai ample i 
diàfan.

Descobriràs que hi ha substàncies quotidianes que de vegades no reaccionen, però que també poden arribar a 
reaccionar de diferents maneres! També coneixeràs substàncies noves que mai havies tingut tan a prop.

… m’agrada experimentar i fer-me preguntes.
… m’agrada manipular substàncies per 
 crear-ne de noves.

• A diferenciar quan es produeix una reacció  
 química i quan no.

• A comprovar que una substància reacciona  
 de diferent manera segons amb quina entri  
 en contacte.

• A fer hipòtesis sobre què passarà quan es  
 produeixi una reacció.

• A manipular diferents reactius químics.

1-2h

2. El món de la química
STEAM

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o un espai ample i 
diàfan.

Aprendràs com funciona una màquina, tot construint un autòmat senzill amb capacitat per dibuixar. Coneixeràs 
quines parts formen un circuit elèctric i com, el motor, és capaç de generar una vibració en l’autòmat. Aprendràs a 
controlar la seva força i trajectòria, comparant els diferents moviments que dibuixa a partir del canvi de variables.

… vull aprendre a construir una màquina.
… tinc curiositat per conèixer com funcionen  
 les màquines i els autòmats.
… vull aprendre sobre circuits elèctrics.• A identificar les parts que necessita una  

 màquina perquè funcioni.

• A identificar els fonaments bàsics d’un  
 circuit electrònic.

• A fer un circuit tancat que deixi passar   
 l’electricitat.

• A analitzar els diferents moviments de   
 l’autòmat a partir del canvi de variables.

• A experimentar amb la transformació de  
 l’energia.

1-2h

ST
EA

M
3. L’autòmat dibuixant

STEAM
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STEAM
STEAM

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?
Aula amb taules i cadires o un espai ample i 
diàfan.

Manipularàs material electrònic per experimentar amb l’electricitat. Descobriràs com fer un circuit elèctric, 
però… ep! Primer hauràs de tenir clar per on passa el corrent o no assoliràs el repte!

… m’agrada el món de l’electrònica
… gaudeixo jugant amb cables i piles
… vull anar més enllà. 
… he vist caure un llamp alguna vegada i vull  
 saber-ne el perquè. 

• A identificar les parts d’un circuit elèctric.

• A comprendre els fonaments bàsics d’un  
 circuit elèctric.

• A fer un circuit tancat que deixi passar   
 l’electricitat

• A experimentar el comportament del   
 corrent en funció del material amb el que  
 es troba.

• A saber identificar materials que poden  
 enrampar.

• A manipular material elèctric.

1-2h

4. Som conductors!
STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Espai ample interior o exterior, ample i 
diàfan.

Construiràs un coet de paper i modificaràs diferents variables per aconseguir trobar el model més òptim, el que 
vola més lluny. Després de l’estudi, seràs un expert aeronauta!

… estic més als núvols que tocant de peus a  
 terra.
… vull saber com es va arribar a la lluna i per  
 què hi ha coses que pesen tant però volen.
... m’agrada experimentar i aprendre!

• A comprendre el funcionament del coet.

• A dissenyar un coet de paper.

• A comparar diferents models de coet.

• A analitzar les variables que modifiquen el  
 llançament.

1-2h

5. Dissenya el teu coet
ST

EA
M

STEAM
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STEAM
STEAM

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Espai exterior ample

Construiràs una catapulta gegant, tot seguint unes instruccions, i aprendràs quines son  les seves parts i el 
seu funcionament. Experimentaràs com varia la trajectòria en funció de la inclinació de la catapulta i del tipus 
de projectil i hauràs de demostrar la teva punteria amb la catapulta en un joc en equip molt divertit!

… m’apassionen les catapultes i en vull   
 construir una.
… m’agrada molt experimentar.
… m’agrada jugar a fer punteria.

• A seguir les instruccions per construir una  
 catapulta.

• A fer conjectures sobre la relació entre la  
 inclinació o el tipus de projectil i la   
 distància del recorregut.

• A experimentar a partir del canvi de   
 variables.

2-3h

6. Catapultes
STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires  i un espai amb 
projector (preferiblement).

Aprendràs com funciona el cor entrant dins del corrent sanguini i fent el viatge que fa la sang fins que arriba al cor, 
passant pels els pulmons i altres parts del cos. Faràs una gimcana per comprovar que el nostre cor funciona bé i 
construiràs una maqueta.

… sempre m’ha fascinat el funcionament del  
 cos humà.
… vull fer-me preguntes i aprendre a trobar  
 respostes sobre el sistema circulatori. • A coneixer les parts d’un cor i el seu   

 funcionament.

• A comprendre el funcionament del sistema  
 circulatori.

• A reconèixer quins hàbits afecten al   
 funcionament del cor.

• A identificar què ens mostren les   
 pulsacions.

• A aplicar el model experimental.

1-3h

7. Com és el nostre cor?/ batega amb el cervell
ST

EA
M

STEAM



23

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Aula amb taules i cadires i un espai ample i 
diàfan.

Construiràs una maqueta i simularàs el moviment dels teus pulmons. Aprendràs per què les persones podem 
respirar i per què aquesta acció és vital per a nosaltres!

… m’agrada la ciència humana i vull saber  
 com funciona el nostre cos.
… vull saber més coses de la manera com  
 respirem.

• A identificar els òrgans que ens permeten  
 respirar i les seves parts.

• A conèixer el funcionament del sistema  
 respiratori i quin paper hi juga el pulmó.

• A conèixer els diferents gasos que   
 intervenen en el procés.

• A experimentar el concepte de pressió.

1-2h

STEA
M

8. Com s’inflen els pulmons?
STEAM
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Durada: 

Públic: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

- Espai ample i diàfan
- Ordinadors (1 / grup)

Controlaràs un robot per superar un circuit, aprendràs a portar el robot tant amb un control instantani com amb una 
programació feta amb anterioritat. Veuràs de quins factors depèn cadascun d’aquests modes de conducció del 
robot, i aprendràs com funcionen els controls a distància. Et convertiràs en un/a crac dels moviments dels robots!

… m’agrada la robòtica i la programació. 
… vull treballar el pensament computacional  
 per poder controlar millor els robots.

• A controlar robots amb tauletes.

• A programar robots per adaptar-los a un  
 cert repte.

• A identificar els patrons comuns d’un   
 repte per crear programes amb el mínim  
 d’instruccions possibles.

1-2h

8-10

9. MBot-Slalom
ST

EA
M

STEAM
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STEAM

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Espai ample i diàfan.

Has tirat mai una cosa al terra? Cauen tots els objectes de la mateixa manera? Buscaràs la manera de 
modificar la caiguda de les bales, amb la nostra paret dissenyada especialment per a l’ocasió. Aplicaràs el 
mètode científic i observaràs bé què passa i per què passa! Deixa córrer la imaginació per canviar els circuits 
i veure el que passa amb les bales. Posaràs en comú tot el que saps i faràs una gran construcció que puguin 
seguir les bales!

… m’agrada investigar la cinètica dels 
objectes i vull aprendre manipulant-los.
… vull entendre per què els cossos cauen.

• A descobrir per què cauen els cossos.

• A canviar les variables de la caiguda.

• A construir laberints per les bales.

• A estudiar el moviment dels objectes en  
 caiguda.

• A manipular el camp magnètic.

1-2h

10. Som-hi que fa baixada!
STEAM



CICLE
SUPERIOR
PRIMÀRIA
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Espai ample i diàfan.

Descobriràs què és un fractal. Després de descobrir el patró que amaguen diferents fractals, en construiràs un de 
conjunt, augmentant les seves iteracions fins a fer-lo gegant! Seràs capaç de dissenyar el teu propi fractal? Ves 
pensant el patró!

… t’agraden les curiositats matemàtiques.
… et preguntes si és cert que la naturalesa  
 està plena de matemàtiques.

• A reconèixer l’estructura fractal del que ens  
 envolta.

• A identificar el patró que segueix un fractal.

• A construir un fractal seguint el seu patró.

• A dissenyar un fractal a partir d’un patró  
 inventat.

1-2h

1. Fractals gegants/ fractalitza’t
ST

EA
M

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o espai ample i 
diàfan.

Descobriràs per què hi ha substàncies que no reaccionen quan entren en contacte amb unes i, en canvi, sí que 
ho fan quan entren en contacte amb unes altres. Experimentaràs diferents tipus de reaccions, com canvis de 
colors, canvis de temperatura, canvis d’estat… Fliparàs!

… m’agrada experimentar i fer-me preguntes.
… em pregunto perquè es rovellen les   
 baranes.
...vull fer potingues!

• A identificar el nivell d’acidesa o de   
 basicitat d’una solució.

• A experimentar diferents tipus de reaccions  
 químiques.

• A fer hipòtesis sobre la manera en què   
 reaccionaran diferents substàncies.

• A manipular diferents reactius químics.

1-2h

STEA
M

STEAM
2. Reaccionem?
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires o un espai ample.

Pensaràs, dissenyaràs i construiràs un circuit amb material de tota mena, complementant-ho amb l’ordinador i 
resolent els enigmes que amaga l’electricitat, i com es comporta aquesta. Dissenyaràs i faràs un circuit elèctric 
a partir de diferents materials. Experimentaràs el comportament del corrent, tot canviant diferents variables. 
Programaràs diferents accions, com moviments o sons, tot tancant el circuit.

… vull aprendre què és el corrent.
… m’agraden els ordinadors i les noves   
 tecnologies.
… m’agrada fer ciència. 
… vull aprendre sobre els circuits elèctrics.

• A identificar les parts d’un circuit elèctric.

• A comprendre els fonaments bàsics d’un  
 circuit elèctric.

• A descobrir les propietats elèctriques de  
 diferents materials.

• A comprendre el concepte d’obrir i tancar  
 un circuit.

• A controlar el corrent elèctric.

1-2h

3. Manipulem el corrent
ST

EA
M

STEAM



31

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Espai interior ample i diàfan o exterior

Com podem fer volar un coet? I encara més: com podem enviar-lo allà on volem? Deixaràs córrer la 
imaginació, dissenyaràs i construiràs un coet de paper, analitzaràs com fer-lo volar, com controlar la seva 
trajectòria i com el podem modificar per fer el millor dels enlairaments!

… m’agrada el món dels coets i els projectils.
… vull aprendre a disparar-los de la millor 
manera possible. 
… m’agrada fer-me preguntes i contestar-me-
les.

• A autopropulsar un coet.

• A modificar el disseny base del coet perquè  
 arribi més lluny o vagi més ràpid. 

• A analitzar les variables que modifiquen el  
 llançament.

1-2h

STEA
M

STEAM
4. 3,2, 1...propulsió!
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Una o diverses aules amb taules i cadires o 
un espai ample i diàfan

Coneixeràs i provaràs un sistema que permet enviar missatges, i descobriràs alguns dels misteris que hi ha a 
darrera del món del xifratge de missatges.

… em fascina el món de l’encriptació.
… vull aprendre de quina manera es pot 
encriptar i desencriptar un missatge.

• El significat de la paraula encriptació. 

• A conèixer alguns dels mètodes per   
 encriptar i desencriptar missatges.

• A crear el propi mètode per encriptar   
 missatges.

1-3h

5. Encriptem un missatge secret
ST

EA
M

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Espai exterior ample

Construiràs una catapulta gegant i aprendràs com funciona. Faràs diferents llançaments i experimentaràs 
com varia la trajectòria dels projectils en funció de l’angle de la catapulta i del pes del projectil en sí. 
Analitzaràs els resultats obtinguts per validar o refutar la teva hipòtesi inicial. 

… vull construir una catapulta.
… m’agrada molt experimentar i analitzar 
dades.

• A seguir les instruccions per construir una  
 catapulta.

• A fer hipòtesis sobre la relació entre l’angle  
 de la catapulta o el pes del projectil i la  
 distància del recorregut.

• A experimentar a partir del canvi de   
 variables.

• A analitzar els resultats de l’experiment.

2-3h

STEAM
6. Dissenya la teva catapulta!

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires i un espai ample 
amb projector (preferiblement).

Aprendràs el funcionament del sistema circulatori, tot analitzant i estudiant les respostes del cor en posar-lo sota 
pressió.

… alguna vegada he notat el batec del meu  
 cor i m’he preguntat com funciona. 
… m’agrada experimentar, remenar i   
 embrutar-me! • A identificar les parts del cor.

• A comprendre el sistema circulatori.

• A reconèixer quins hàbits afecten el   
 funcionament del cor.

• A entendre què ens mostren les pulsacions.

• A aplicar el model experimental.

• A recollir dades i analitzar-les.

1-3h

7. Per què el nostre cor batega?
ST

EA
M

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…
Què aprendré?

Aula amb taules i cadires i un espai ample i 
diàfan.

Estudiaràs quins òrgans intervenen en el sistema respiratori, i quina funció fa cada un, a partir de la 
construcció d’una maqueta. Analitzaràs el joc de pressions que intervé per poder respirar!

… m’interessa el funcionament del meu propi  
 cos.
… vull saber com respiro. 

• A conèixer el funcionament del sistema  
 respiratori i a saber quin paper hi juguen el  
 pulmó i el diafragma.

• A comprendre el concepte de pressió   
 positiva i negativa.

• A diferenciar els diferents gasos que   
 intervenen en el procés: O2 i CO2.

• A detectar allò que perjudica els nostres  
 pulmons.

1.2h

STEA
M

8. Pensa en respirar
STEAM



36

Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

- Espai ample o laboratori

Dissenyaràs, construiràs i jugaràs amb robots de Lego WeDo per aconseguir que puguin moure objectes el més 
pesats possible. Experimentaràs amb diferents dissenys i esbrinaràs si dos motors poden moure el doble de pes 
que un, si té importància on posem els motors, si podem estirar d’un objecte sense haver-nos de moure…

… m’agrada la robòtica i la construcció.
… vull aprendre com fer un robot que em  
 pugui ajudar en tasques tan quotidianes  
 com moure objectes pesats.

• A dissenyar un robot segons la seva funció.

• A fer moure un robot de diferents maneres.

• A descobrir com un diferent muntatge pot  
 afectar als moviments i a la potència d’una  
 construcció.

• A analitzar quines variables afecten al   
 moviment i la potència del robot.

2h

9. Juguem a estirar la corda?
ST

EA
M

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Aula amb taules i cadires. 
Ordinadors amb el programa Lego 
Mindstorm instal.lat.
Espai ample per fer l’activitat final de Slalom.

Quin coneixement tens de la robòtica? Has construït mai un robot? Aprendràs nocions bàsiques per construir 
i programar un robot i superar un repte que només els i les millors programadores poden superar! Seràs una 
d’elles?

… tinc coneixements bàsics de programació i  
 m’agradaria ampliar-los.
… sóc creatiu/va construint robots.
… m’agrada el treball col·laboratiu per superar  
 reptes.

• A seguir les instruccions de muntatge per  
 construir el robot.

• A utilitzar les instruccions bàsiques per  
 programar un robot.

1h-3h

STEAM
10. La clau del Robo-Slalom 

STEAM
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Durada: 

Què faré?

Què necessito?

Aquest taller m’interessa si…

Què aprendré?

Un espai ample i diàfan.

Experimentaràs la caiguda de cossos de diferents materials i masses i analitzaràs de quina manera intervé la força 
de la gravetat i de fregament. Aplicaràs el mètode científic i observaràs bé què passa i per què passa. Construiràs 
circuits que permetin el desplaçament i la caiguda lliure de les bales, i t’introduiràs en el món del magnatisme!

… m’agrada investigar la cinètica dels   
 tobjectes i vull aprendre manipulant-los.
… vull entendre per què els cossos cauen!

• A diferenciar la força de la gravetat de la   
 magnètica.

• A veure com influeixen aquestes forces sobre els  
 objectes.

• A modificar la trajectòria dels objectes.

• A estudiar el moviment dels objectes en caiguda.

• A utilitzar el moviment de les bales per moure  
 màquines simples.

2h

ST
EA

M
11. Gravetat i magnetisme, dues grans forces!

STEAM



STEAM
L’art de la tecnologia: 

BeeBot-slalom

Mascotes tecnològiques

Electrifica’t!

Coets propulsats

Respirem tranquils...

ProBot-Slalom

Compte que cau!

La màgia dels fractals

Catapultes!

Com inflem els pulmons?

MBot-Slalom

Som-hi que fa baixada!

El món de la química

Com és el nostre cor?/ 
batega amb el cervell

L’autòmat dibuixant

Som conductors!

Dissenya el teu coet!

Fractals gegants/ fractalitza’t

Dissenya la teva catapulta!

Reaccionem?

Per què el nostre cor batega?

Juguem a estirar la corda?

NXT-Slalom/ robot al rescat / l’illa del robot

Gravetat i magnetisme, dues grans forces

Dissenyem una maqueta dels nostres 
pulmons!/ pensa en respirar

Manipulem el corrent

3, 2, 1... propulsió!

Encriptem un missatge secret

Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior




