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Què és eXplorium?

eXplorium és un projecte emmarcat en l’àmbit de l'edu-
cació en el lleure, que fomenta l’aprenentatge trans-
versal de les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques) a través de l’experimentació en prime-
ra persona i el joc, tot descobrint les connexions entre 
aquestes i moltes altres àrees del coneixement.

Creiem que els infants i joves d’avui dia necessi-
ten dominar les diferents disciplines científiques i 
aprendre a fer-ne un bon ús. Sentir-se còmodes i 
preparats per encarar els reptes que l’avanç impa-
rable de la ciència i la tecnologia els presenta és 
un dels nostres objectius. És per això que oferim 
un ampli ventall d’activitats formatives dirigides a 
persones de totes les edats i de temàtiques diver-
ses, d’acord amb les seves inquietuds. Creiem en la 
importància de cadascuna de les etapes formatives 
com a claus en el desenvolupament i creixement de 
les persones.

Amb aquest projecte pretenem despertar l’interès 
pel coneixement científic, mitjançant fenòmens 
de l’entorn quotidià, i aconseguir que els infants, 
joves i adults se sentin partícips del seu apre-

nentatge i que s’emportin a casa una experiència 
significativa. Volem que els estudiants adquireixin 
habilitats i nocions científiques i socials, desenvo-
lupant un pensament crític, sistemàtic, estructu-
rat, lògic i formal.
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Contextualitzem l’activitat amb un repte: 
Presentem les activitats com un repte pels 
infants i joves. Aquest permet mantenir la 

motivació de tots els participants durant el trans-
curs de l’activitat d’aprenentatge vinculant-los a 
una història quotidiana, real o fantàstica per a tro-
bar-hi una solució. Facilita el treball personal i gru-
pal de superació i assoliment dels coneixements 
previs i adquirits.

Treballem de manera integrada diferents dis-
ciplines: Explorem les connexions entre les 
diferents branques científiques, tecnolò-

giques i matemàtiques en entorns on aquesta rela-
ció apareix de manera natural. També creem con-
nexions entre les disciplines de caire científic amb 
d’altres com les socials o artístiques per generar 
una mirada global de la realitat als participants.

Eduquem de forma inclusiva: Adaptem els 
reptes a tots els públics, motivant als infants 
indistintament, sense tenir en compte el seu 

origen, religió o gènere. Al mateix temps, els monitors i 
monitores són conscients en tot moment de la impor-

Metodologia de treball

tància de la tasca inclusiva que ens aporten aquestes 
activitats de lleure científic.

 Fomentem el treball en equip: Tots els pro-
jectes es plantegen de tal manera que els 
participants han de treballar amb els seus 

companys i companyes per promoure l’aprenentat-
ge significatiu. Moltes activitats plantegen punts de 
vista diferents per treballar de manera transversal les 
argumentacions i el respecte a les opinions d’altri.

Ens embrutem les mans: Aprenem mani-
pulant i construint. Cal emocionar-nos per 
a poder aprendre de manera òptima i anar 

més enllà de la pròpia activitat proposada. Bus-
quem la plena participació mental i física dels as-
sistents a les nostres activitats. 

 L’alumnat descobreix: Posem a l’alumne al 
centre del seu propi aprenentatge de tal ma-
nera que aquest el construeix des de la seva 

pròpia experiència i expectatives personals. Totes les 
activitats són flexibles i s’adapten als seus interes-
sos reals i quotidians.
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Gran varietat de materials: Treballem en 
diverses disciplines i facilitem als infants 
i joves la possibilitat d’experimentar amb 

diferents materials i eines educatives, posant èm-
fasi en el contingut i les competències treballades i 
no en la destresa de l’ús del material concret. 

 Adequat per a diferents edats: Ens preo-
cupem per adaptar cada activitat a l’etapa 
educativa en la que es situen els partici-

pants per tal de poder treballar amb objectius reals 
que facilitin un aprenentatge eficient.

 En base a l’aprenentatge a través del joc: 
Treballem tots els continguts científics 
i tecnològics a través del joc perquè els 

infants tinguin un aprenentatge significatiu.
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1. El conte matemàgic STEM

Repte:
Interpretarem les instruccions del conte màgic per llegir-lo plegats.

Descripció:
Interpretarem les instruccions que ens doni el conte i en alguns moments podrem escollir com continua la 
història. També experimentarem amb els petits problemes i reptes que ens plantegi, introduint-nos així al 
pensament computacional.

Resolució de problemes | Interpretació d'instruccions | Identificació d'atributs | Creativitat en la història | 
Comptatge | Propietats cromàtiques | Ús de la PDI.
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STEM

Repte:
Desactivarem un codi per obrir una capsa misteriosa, tot experimentant amb l'electricitat.

Descripció:
Resoldrem diferents reptes matemàtics i científics, descobrint quins components es necessiten per construir un 
circuit elèctric i quines característiques tenen. Al final, haurem d'aconseguir el tresor que amaga la capsa misteriosa!

Electricitat | Circuits elèctrics | Materials conductors i no conductors | Components elèctrics | Maneig del Makey-
Makey  | Comptatge | Combinatòria.

2. Toquem l’electricitat
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3. Fes el teu moc! STEM

Repte:
Crearem el nostre propi slime seguint el mètode científic.

Descripció:
Afegirem i mesclarem amb precisió les substàncies adients tot seguint el mètode científic. Crearem un fluid 
no newtonià, desafiant així la classificació sòlid-líquid. Compte, que l'exactitud en les mesures és important 
perquè el moc sigui prou viscós!

Mètode científic | Sòlid i líquid | Ús d'instruments de laboratori | Classificació | Precisió en la mesura.
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STEM

Repte:
Ens orientarem en un plànol i donarem les instruccions adients a un robot perquè pol·linitzi les flors i 
arribi al rusc.

Descripció:
Aprendrem a comunicar-nos amb un robot de programació integrada, tot escollint quins desplaçaments i girs ha de 
fer perquè recorri diversos trajectes fins arribar al seu rusc. Compte, que potser hi haurà restriccions!

Maneig d'un robot senzill programable | Detecció d'errors en el programa | Resolució de problemes | Comptatge 
| Creació d'un programa senzill | Trajectòries | Traslacions | Girs sobre el pla.

4. Descobrim la Beebot
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1. El conte programàgic STEM

Repte:
Interpretarem i escollirem de forma interactiva les instruccions del conte màgic per crear una versió única de 
la història i seguir l'algorisme que té al darrere.

Descripció:
Treballarem el pensament computacional seguint instruccions, triant pas a pas com continua la història a partir 
de decisions condicionals. També experimentarem amb els reptes que ens plantegi el conte interactiu. Al final, 
identificarem l'algorisme que hem seguit per crear la nostra pròpia història.

Resolució de problemes | Interpretació d'instruccions | Identificació d'atributs | Algorismes | Comptatge | Simetries | 
Mesura | Propietats cromàtiques | Ús de la PDI | Creativitat en la història.
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STEM

Repte:
Construirem un circuit elèctric, en forma de retrat, que sigui capaç d'encendre un led.

Descripció:
Manipularem material quotidià i divers i aprendrem quins materials condueixen l'electricitat i quins no. Construirem 
un circuit elèctric amb tots els seus components i, finalment, crearem un retrat elèctric amb leds.

Corrent elèctric | Circuit elèctric | Circuit obert i tancat | Materials conductors i no conductors | Components 
elèctrics: generador | Actuadors: led | Construcció de circuits | Anàlisi d'errors en el circuit | Creativitat en 
el disseny.

2. Retrat elèctric
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3. Sigues viscós! STEM

Repte:
Crearem diversos slimes i calcularem el temps que triguen en fluir, tot analitzant-ne la viscositat.

Descripció:
Seguirem el mètode científic de manera acurada per crear un fluid viscós no newtonià: l'Slime. Analitzarem 
el canvi d'estat que s'hi produeix, calcularem i compararem el temps que triga en recórrer una distància 
determinada per descobrir quin d'ells és el més viscos.

Mètode científic | Sòlid-líquid | Ús d'instruments de laboratori i de mesura | Viscositat | Modificació de les 
proporcions | Comptatge | Precisió en la mesura | Temps.

17



STEM

Repte:
Controlarem els moviments bàsics d'un robot per definir la seva trajectòria en un circuit d'eslalom (zig-zag).

Descripció:
Programarem un robot perquè recorri un circuit d'eslalom, tot controlant els seus desplaçaments i girs. 
Optimitzarem la seva trajectòria, creant i utilitzant uns paquets d'instruccions: les funcions.

Desplaçament | Velocitat | Maneig d'un robot | Motor | Detecció i anàlisi d'errors | Optimització del programa | 
Resolució d'un problema | Creació d'un programa senzill | Distància i mesura | Translacions | Girs sobre el pla.

4. Robot slalom
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5. Milpeus autòmat STEM

Repte:
Construirem una màquina automàtica amb materials quotidians i senzills, utilitzant els components 
necessaris per incorporar un circuit elèctric.

Descripció:
Construirem un circuit elèctric amb tots els seus components per aconseguir que el nostre milpeus autòmat 
pugui desplaçar-se a partir de l'energia del motor. Experimentarem i compararem els patrons dels moviments 
de cadascun d'ells.

Corrent elèctric | Circuit elèctric | Circuit obert i tancat | Energia | Vibració | Màquines automàtiques | Components 
elèctrics: generador | Actuadors | Construcció de circuits | Anàlisi d'errors en el circuit | Creativitat en el disseny 
| Identificació | Anàlisi de patrons.
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STEM

Repte:
Conduirem diverses bales de vidre per tal que recorrin, en un temps determinat, el circuit que haurem dissenyat.

Descripció:
Construirem els camins que haurà de recórrer la nostra bala utilitzant rodes, palanques, engranatges i ponts, per 
combatre la força de la gravetat! Experimentarem amb els diferents circuits i amb el grau d'inclinació del suport, tot 
fixant-nos en la velocitat de la bala en cada un dels casos.

Mètode científic | Forces | Velocitat | Trajectòria | Inclinació | Màquines simples: engranatges, palanques | 
Anàlisi de la trajectòria de la bala | Optimització del disseny del circuit | Creativitat en el disseny | Resolució 
d'un problema | Mesura del temps.

6. Compte que cau!
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1. Som conductors STEM

Repte:
Construirem un circuit elèctric que encengui diversos leds, tenint en compte la distribució dels seus 
components.

Descripció:
Construirem un circuit elèctric tancat a partir de diversos materials i descobrirem la conductivitat dels seus 
components. Analitzarem el voltatge dels circuits per comparar un circuit en sèrie d'un en paral·lel i formarem 
part del circuit que construirem. Ens adonem que nosaltres també som conductors!

Corrent elèctric | Circuit elèctric | Materials conductors i no conductors | Circuit en sèrie i en paral·lel | Font 
d'energia | Receptor | Conductor | Interruptor | Construcció de circuits | Anàlisi d'errors en el circuit | Creativitat en 
el disseny | Comptatge | Recollida de dades i anàlisi.
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STEM

Repte:
Crearem un fluid no newtonià amb unes característiques poc comunes.

Descripció:
Prepararem i crearem un slime. Analitzarem els canvis d'estat que s'hi produeixen i descobrirem i classificarem les 
seves principals característiques, fixant-nos en la viscositat, plasticitat i elasticitat. Experimentarem quines són les 
propietats químiques adequades per aconseguir la viscositat de l'Slime!

Reaccions químiques complexes | Acidesa de les seves substàncies | Viscositat | Plastcitat | Elasticitat | Les 
forces dels cossos | Precisió en la mesura | Comptatge.

2. La química del moc
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3. Mbot slalom STEM

Repte:
Controlarem un robot M-bot per superar un circuit, primer amb comandament i després programant-lo des 
de la tablet.

Descripció:
Programarem el robot per traçar el circuit i assolir el repte. Identificarem els patrons comuns que podem trobar 
al repte i programarem el robot amb el mínim d'instruccions possibles.

Mètode científic | Sistemes motrius | Robòtica | Sensors | Motors | Programació | Bucles | Instruccions | Patrons 
| Algorismes | Angles.
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STEM

Repte:
Crearem un autòmat pintor amb un motor, una pila i altres components senzills, tot completant un circuit elèctric.

Descripció:
Entendrem la diferència entre un autòmat i un robot i els seus components clau. Veurem com viatja l'electricitat 
a través d'un circuit elèctric i construirem un autòmat amb elements senzills, com un motor, una pila i altres 
materials quotidians. Observarem i analitzarem les semblances i diferències dels traços que generen per estudiar 
i establir patrons.

Circuit elèctric | Energia | Conductivitat | Màquines simples | Motor | Aplicació de sistemes elèctrics | Creativitat 
en el disseny | Patrons.

4. Autòmat pintor
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5. Gravetat i magnetisme STEM

Repte:
Controlarem el temps de caiguda d’una bala de vidre i de metall i farem prediccions de la trajectòria que farà, 
tenint en compte els diferents materials que utilitzarem i les propietats magnètiques.

Descripció:
Analitzarem i predirem els camins que recorrerà la nostra bala a través de rodes, palanques, engranatges, 
ponts, etc, per tal de determinar quin serà el punt d'arribada. Analitzarem diferents materials i veurem com el 
magnetisme pot influir en la trajectòria de la nostra bala.

Forces que influeixen a la terra | Velocitat | Pendent | Mètode científic | Màquines simples: engranatges, palanques 
| Aplicació de sistemes elèctrics | Creativitat en el disseny | Mesura.
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STEM

Repte:
Estudiarem com podem fer coets impulsats per aire que volin el més lluny possible.

Descripció:
Construirem coets propulsats per aire i farem una pila de llançaments amb diferents configuracions afegint alerons, 
distribuint el pes, etc. Observarem quin coet arriba més lluny, coneixerem quins elements diferencien cada coet i 
deduirem quines són les variables que fan el coet més eficaç en el seu vol.

Propulsió | Dissent de l'experiment | Mètode científic | Alerons | Disseny de coets | Recollida i anàlisi de dades.

6. 3, 2, 1... Propulsió!
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7. La màgia dels fractals STEM

Repte:
Construirem un fractal gegant col·laborativament.

Descripció:
Presentarem i analitzarem diferents fractals perquè els infants es familiaritzin amb el nou concepte. També 
construirem individualment una petita part del que serà el gran Triangle de Sierpinski que anirem formant 
col·laborativament.

Estructures fractals a la natura | Creativitat en el disseny | Patrons | Potències | Geometria fractal.
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STEM

Repte:
Estudiarem com influeix el pes del projectil en la distància del tir amb una catapulta.

Descripció:
Construirem una catapulta i analitzarem com funciona. Experimentarem amb el pes dels projectils i aplicarem el 
mètode científic per acabar veient com influeix aquest pes en el seu abast.

Forces que influeixen en les catapultes | Mètode científic | Pes | Tir parabòlic | Màquines simples | Palanques | Disseny 
de l'experiment | Construcció de catapultes | Creativitat en el disseny | Mesures de centralització i de dispersió.

8. El pes per catapultar-te
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STEM

Repte:
Controlarem i analitzarem la temperatura i la lluminositat de l'escola.

Descripció:
Per mitjà de la programació d'eines especialitzades en la captació d'informació de l'entorn anirem descobrint quin 
és el misteri que amaga la nostra escola. Al mateix temps anirem descobrint quina és la temperatura i la lluminositat 
del lloc on passem tantes hores al dia i com varia en funció de la zona on ens trobem de l'edifici.

Temperatura | Humitat | Lluminositat | Programació en blocs per la Micro:bit | Captació d'informació per mitjà de 
diversos sensors | Dibuix en planta | Mesura | Càlcul.

9. El clima de la meva escola
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10. La clau del robot STEM

Repte:
Construirem un robot i el programarem perquè agafi la clau de l'illa, que és inaccessible per a nosaltres!

Descripció:
Analitzarem un repte a priori complicat i el descompondrem en parts més senzilles. Seguirem unes instruccions 
de forma metòdica per construir un robot que, per mitjà de la programació i el mètode prova-error, sigui capaç 
de resoldre el repte.

Canvis d'unitats de mesura | Velocitat i acceleració | Robots amb motors | Rodes i sensors | Programació amb 
llenguatge visual (bloc) | Components fonamentals dels circuits elèctrics | Mesura | Temps | Angles de gir.
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1. Manipulem el corrent STEM

Repte:
Construirem un circuit elèctric, utilitzant una font d'energia ben peculiar: una llimona!

Descripció:
Crearem un generador d'electricitat a partir de llimones i plaques de zinc i coure. Modificarem la disposició dels 
components i mesurarem quin voltatge ens subministra el circuit. Comprovarem si pot activar o no diferents 
actuadors (led, brunzidor, motor, servo...).

Mètode científic | Corrent elèctric | Circuit elèctric | Materials conductors i no conductors | Circuit en sèrie i 
en paral·lel | Reacció química | Reactius i productes | Font d'energia | Receptors | Conductors | Interruptor | 
Construcció de circuits | Anàlisi d'errors en el circuit | Comptatge | Recollida i anàlisi de dades.
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STEM

Repte:
Experimentarem les forces dels imants amb l'ajuda del nostre moc magnètic.

Descripció:
Crearem un fluid no newtonià amb propietats magnètiques ben particulars. Investigarem les característiques del 
nostre fluid slime, descobrirem diferents tipus d'imants i com canvien les seves propietats magnètiques.

Canvis d'estat | Magnetisme | Viscositat | Mètode científic | Imants | Aplicació de sistemes elèctrics | Creativitat 
en el disseny | Patrons | Mètode exhaustiu | Mesura.

2. El moc en moviment



3. Mindstorms slalom STEM

Repte:
Construirem un robot i el programarem per superar un circuit de tipus slalom.

Descripció:
Seguirem instruccions de forma metòdica i endreçada per construir el nostre robot. Analitzarem el repte 
i el descomposarem en parts més senzilles. També aprendrem a relacionar la rotació dels motors amb el 
desplaçament del robot i entendrem la diferència entre la rotació de les rodes i motors i la rotació del robot 
sobre el seu propi eix.

Canvis d'unitats de mesura | Girs | Motors | Rodes | Estructures | Unions entre peces | Programació amb llenguatge 
visual (bloc) | Components fonamentals dels circuits elèctrics | Mesura | Radi | Perímetre | Variables.
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STEM

Repte:
Crearem un autòmat pintor amb una fusta, retoladors i altres elements senzills tot completant un circuit elèctric.

Descripció:
Entendrem la diferència entre un autòmat i un robot i els seus elements clau. Construirem autòmats amb una 
pila i un motor tot tancant un circuit elèctric. Els posarem en marxa i analitzarem les diferències entre els patrons 
resultants de les creacions dels autòmats i els codificarem per assolir diferents reptes!

Circuit elèctric | Energia | Conductivitat | Hipòtesis | Mètode científic | Màquines simples | Motor | Aplicació de 
sistemes elèctrics | Creativitat en el disseny | Patrons.

4. L'autòmat monstruós
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5. Tecnifiquem la gravetat STEM

Repte:
Controlarem el temps de caiguda d’una bala per tal de preveure la trajectòria que seguirà. No només haurem de construir 
un circuit sinó que també haurem de programar i construir un robot que ens doni la informació que necessitem.

Descripció:
Dissenyarem i construirem els camins que haurà de recórrer la nostra bala per resoldre els diferents reptes 
utilitzant rodes, palanques, engranatges, ponts i altres materials per tal de determinar i guiar la bala pel circuit. 
També aprendrem a programar un polsador amb LEGO Mindstorms per tal d’automatitzar el llançament de la 
bala, mantenir-la en moviment i determinar el temps de recorregut que necessita per arribar al punt final.

Forces | Velocitat | Pendent | Mètode científic | Màquines simples: engranatges | Palanques | Aplicació de sistemes 
elèctrics | Creativitat en el disseny | Patrons | Mètode exhaustiu | Mesura.
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STEM

Repte:
Construirem coets i els llançarem per estudiar les característiques del vol.

Descripció:
Construirem coets propulsats per aire a pressió i analitzarem les dades resultants dels llançaments. Mirarem 
quines són les variables dependents i independents. Aplicarem el mètode científic, farem diferents llançaments 
per tal d'extreure'n la mitjana, el mínim i el màxim. Estudiarem quins elements determinen aquestes diferències 
i deduirem quin és el coet que pot volar més lluny.

Forces i propulsió | Mètode científic | Aerodinàmica | Sostentabilitat | Funcionament d'una llançadora a pressió 
| Disseny i analisi de l'experiment | Optimització del vol del coet | Creació de dissenys de coets | Mesura | Càlcul 
| Tractament de les dades experimentals.

6. Estudiem el vol d'un coet
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7. Fractalitza't STEM

Repte:
Construirem col·laborativament un fractal en tres dimensions.

Descripció:
Presentarem i analitzarem diferents fractals perquè els infants es familiaritzin amb el nou concepte. Construirem 
col·laborativament un gran fractal amb volum i finalment dissenyarem i muntarem diferents fractals pop-up.

Estructures fractals a la natura | Creativitat en el disseny | Patrons | Potències | Geometria fractal | Poliedres.



STEM

Repte:
Farem blanc amb el mínim error possible utilitzant un parell de models a escala de catapultes. Construirem 
una catapulta gegant per fer llançaments.

Descripció:
Construirem dos models de catapultes i n'analitzarem el funcionament per veure quin model ens dóna llançaments 
més llunyans i quin menys dispersos. Un cop estudiades aquestes variables amb el mètode científic, podrem 
participar en el concurs de punteria, on podrem decidir on situem la nostra catapulta. Un cop fet l'experiment 
estudiarem l'escalat per tal de poder fer una estimació de la distància del tir amb una catapulta gegant.

Forces i tensió | Mètode científic | Angles i obertura | Màquines simples | Palanques | Disseny de l'experiment | 
Construcció de catapultes | Anàlisi dels errors | Optimització del llançament | Creativitat en el disseny | Càlcul | 
Proporcionalitat | Mesures de centralització i de dispersió.

8. La catapulta que no falla
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STEM

Repte:
Estudiarem certes variables claus pel creixement de les plantes de l'escola, com ara la temperatura, la 
lluminositat o la humitat del sòl.

Descripció:
Començarem descobrint el funcionament de la placa Micro:Bit per tal de veure quins sensors té i quines dades 
pot recollir. Programarem en blocs per tal de poder recollir dades de forma automatitzada i per acabar traient 
conclusions dels millors llocs on les nostres plantes poden crèixer fortes i sanes.

Fotosíntesi i models de creixement de les plantes | Tipus i espècies de plantes | Humitat | Radiació solar | 
lluminositat | Programació per blocs per la Micro:bit | Captació d'informació per mitjà de diversos sensors | 
Dibuix en planta | Càlcul i mesura.

9. Analitzem les plantes
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10. Robot al rescat STEM

Repte:
Construirem un robot i el programarem per rescatar un nàufrag que es troba en una illa envoltada de 
taurons famèlics.

Descripció:
Analitzarem un repte a priori complicat i el descompondrem en parts més senzilles. Seguirem unes instruccions 
de forma metòdica per construir un robot que, per mitjà de la programació i el mètode prova-error, sigui capaç 
de resoldre el repte. Haurem de construir un braç mecànic pel robot que es mogui de forma autònoma. També 
aprendrem a relacionar la rotació dels motors amb el desplaçament del robot i entendrem la relació entre la 
rotació de les rodes i motors i la rotació del robot sobre el seu propi eix. Finalment programarem el robot perquè 
faci càlculs i conversions per nosaltres de forma automàtica amb l'objectiu final de rescatar el nàufrag.

Canvis d'unitats de mesura | Programació amb llenguatge visual (bloc) | Components fonamentals dels circuits 
elèctrics | Mesura | Radi | Perímetre | Variables.
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STEM

Repte:
Resoldrem un enigma a partir de la desencriptació de diferents missatges.

Descripció:
Ens endinsarem en l'art de la criptografia i aprendrem diferents tècniques que s’utilitzaven a l’antiguitat per desxifrar 
missatges. Alguns d’ells els haurem de desencriptar a partir de la col·locació d’objectes i en d’altres necessitarem 
una clau o patró que ens permetrà substituir un text aparentment il·legible a un de fàcilment interpretable per 
qualsevol persona. Un cop finalitzat el taller serem capaços d’encriptar els nostres propis missatges i podrem 
inventar-nos altres mètodes d'encriptació.

Màquines simples | Mecanismes | Creació de nous mètodes d'encriptació | Criptografia | Encriptació i 
desencriptació de missatges | Cerca de patrons.

11. Desencriptem un missatge secret
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Notes...

#eXperimenta
Trio el meu taller

Truco a eXplorium.

Segueixo a eXplorium a les xarxes socials.





#eXperimenta

@e_x_ploriuminfo@explorium.cat 644 299 585
www.explorium.cat 931 58 48 71


