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Activitat d'Aula Matemàtiques / Coneixement del 
medi natural, social i cultural

SOM CAVALLERS-BOT 
 Cicle Inicial 

1r de Primària

Capacitats/Competències 

En primer lloc, amb aquesta activitat treballem la programació i robòtica, ja que els alumnes 
hauran de determinar un recorregut que els permeti assolir tots els objectius proposats. A més, 
també hauran de triar el tipus de símbols que voldran utilitzar (avançar, ajupir-se, etc.) i preparar 
seqüències de desplaçaments i accions. Amb la robòtica educativa i la programació es treballa el 
Pensament Computacional en haver de fer seqüències de moviment, correccions, identificar 
solucions, validar processos, etc. 

Paralꞏlelament, amb el context presentat per a aquesta activitat treballem també l’àrea d’història 
i ciències socials ja que ens trobem dins l’època medieval. En aquests aspectes històrics també 
hi inclourem aspectes històries i llegendes de la ciutat de Girona incorporant personatges i 
elements de llegenda propis de la història medieval de la ciutat (les mosques de St. Narcís, 
Beatasaure o drac de Girona, la Cocollona, etc.). 

  
Competències Bàsiques: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Competència matemàtica. 
4. Competència artística i cultural.  
5. Competència digital. 
7. Competència d’aprendre a aprendre. 
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 
  
Competències de l'àmbit digital: 
- Competència 1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats 
d’acord amb les tasques a realitzar. 
- Competència 8: Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
colꞏlaboratiu. 
 

Indicadors Pensament computacional 

Diagnòstic: Capacitat per identificar el problema i analitzar les dades disponibles.  En relació a 
a aquesta proposta, els infants han de descobrir en què consisteix el repte, identificar-lo i 
identificar quines possibles solucions poden aplicar. També inclou la identificació dels errors 
quan s’han equivocat. 

 
Identificació de solucions: Capacitat per identificar, analitzar i aplicar possibles solucions a un 
problema optimitzant els passos i recursos. En el nostre cas, hi ha una identificació de solucions 
prèvia quan es planteja la programació del nen-bot per a que arribi a un lloc, i també una 
identificació de solucions un cop saben on és el problema perquè no es pot avançar més o no 
ha anat a on preveien, han de ser capaços de trobar solucions al seu problema. 
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Validació de processos: Capacitat per anar validant al llarg del procés i anar aprenent dels 
errors. A mesura que es van equivocant amb els diferents moviments, ells mateixos rectifiquen i 
al següent cop, ho fan millor. També es validen els processos finalitzats amb èxit. 
 
Múltiples vies: Correspon a la capacitat de trobar solucions i vies de desenvolupament per 
més d'un camí, que permeti assolir l'objectiu. En aquest cas, hi ha diferents alternatives de pas 
a través de la graella per poder arribar fins a l'objectiu parcial o final. 
 
Organització i patrons: És el cercar semblances entre els diferents problemes o dins un 
mateix problema, reconeixent-les i utilitzant-les per a la resolució del problema. A mesura que 
avancen en la graella, van reconeixent i repetint seqüències de moviments repetitius. 
 
Abstraccions: Reduir la complexitat per a definir la idea principal. Capacitat per representar 
dades a través variables. A l’hora de planificar els moviments, han de ser capaços de saber 
trobar diferents camins i fer-ho de la manera més fàcil i eficient. 

 

Objectius 
Entendre el funcionament de la robòtica i la programació a través de la pròpia experiència fent 
de “nen-bot”. 

 Interpretar i comprendre les ordres per tal d’arribar a l’objectiu final, fomentant així el 
pensament computacional. 

 Preparar seqüències de desplaçament (avançar, ajupir-se, recollir…) i anticipar-se al 
moviment del “cavaller bot”. 

 Treballar el Pensament Computacional en haver de fer seqüències de moviment, 
correccions, identificar solucions, validar processos, etc. 

 Conèixer les llegendes de Girona i els aspectes històrics de la ciutat. 
 

Descripció 
L’activitat consisteix en què un dels alumnes és el “cavaller bot” i els altres s’han d’anticipar als 
seus moviments i amb l’ajuda del diccionari d’ordes, han d’apuntar els passos que el “cavaller 
bot” haurà de seguir per arribar a l’objectiu final i anar-los-hi dictant.  
 
Per fer més fàcil arribar a l’objectiu final es divideix l’activitat en diferents passos de manera que 
s’han d’assolir, per tal de seguir avançant i arribar a l’objectiu final. Aquests objectius intermedis 
són: 
1. Anar fins on hi ha les mosques de Sant Narcís per descobrir la llegenda. 
2. Aconseguir l’espasa 
3. Aconseguir l’escut 
4. Lluitar contra la Cocollona 
5. Aconseguir la clau per obrir la porta del castell 
6. Lluitar contra el Beatusaure 
7. Objectiu final: Entrar al castell 

 

Temporització 
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L’activitat dura uns 30 minuts aproximadament per cada grup. 
 

Organització: grups i espais 
L’activitat la fan grups reduïts de dos a quatre alumnes. Més de quatre alumnes, no permet la 
participació activa de tots els infants i és important que tots puguin intervenir per tal d’adquirir el 
coneixement. 
Abans d'iniciar l'activitat, els alumnes decidiran quin paper fa cadascú (nen-bot, assignar 
moviments, passar les ordres, etc.) i si voldran canviar els rols o no. Se'ls recomana anar canviant 
de rol a mesura que assoleixen un parell d'objectius parcials per tal que tots participin en tot. 
Aquesta activitat es pot portar a terme en molts espais diferents. La única condició és que hi hagi 
un terra pla i prou espaiós, a més de disposar del material (graella, casc, castell, enemics, etc.) 
 

Recursos 

Pel que fa als recursos, tenim els objectes que hauran d’utilitzar, recollir i que s’aniran trobant al 
llarg de l’activitat. Aquests són: 

 Casc de cavaller: se’ls proporcionarà a l’inici de l’activitat. 
 Escut i espasa: els trobaran en dues caselles diferents i serviran per poder combatre amb 

els enemics. 
 Clau: servirà per obrir la porta del castell i poder-hi arribar, com a objectiu final de la graella.
 Enemics: estaran impresos i ubicats sobre caselles diferents. Tenim les mosques de Sant 

Narcís, la Cocollona i el Beatusaure (formen part de les llegendes de Girona). 
 Castell: és el punt final de la proposta. 

També, com a recurs tindrem la graella de quadrícula 10x9: 

 

 

Així doncs, tenim les següents celꞏles de la graella: Aigua x18, pont x2, pont llevadís x1, porta x1, 
bosc x20, Prat/camp x40 (graelles blanques) 
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LLEGENDA GRAELLA: 

 Objectes a agafar: Clau, espasa, escut 
 Enemics: Cocollona i Beatusaure (s’ha de tenir escut i espasa per matar-lo), Mosques de 

Sant Narcís (explicar llegenda). 
 Llocs obligatoris: Porta, pont llevadís, ponts. Ponts i pont llevadís han de saltar a la 

següent casella. 
 Llocs on no es pot passar: Mur, aigua, bosc (hi ha perills).  

 
A continuació hi ha una fotografia de la graella i els elements d'aquesta: 
 

 
 

Seguint amb els recursos, tenim el diccionari d’ordres que els alumnes faran servir per orientar 
els moviments del “nen-bot”. Aquest diccionari comprèn les ordes associades a uns símbols. 
Aquest diccionari té les següents ordres: 

 Avançar 
 Girar dreta 
 Girar esquerre 
 Recollir objecte 
 Saltar 
 Lluitar 

A continuació hi ha els símbols associats amb les seves ordres: 
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El següent recurs utilitzat, són els sobres que es colꞏlocaran a les graelles on hi ha els objectes i 
que hi haurà el següent pas que s’ha de seguir per arribar a l’objectiu final. Els passos són els 
següents: 
1. Anar fins on hi ha les mosques de Sant Narcís per descobrir la llegenda. 
2. Aconseguir l’espasa. 
3. Aconseguir l’escut. 
4. Lluitar contra la Cocollona. 
5. Aconseguir la clau per obrir la porta del castell. 
6. Lluitar contra el Beatusaure. 
7. Objectiu final: Entrar al castell.  
 
Ja per acabar amb els recursos, s’oferirà un diploma de “cavaller bot” per cada alumne o alumna 
que aconsegueixi arribar al castell. A continuació hi ha el disseny d’aquest: 

 

Avaluació 
 
Per avaluar l’activitat proposem als infant que assenyalin una de les cares en funció de si l’activitat 
els ha agradat molt o no.
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L’avaluació la farem seguint la següent rúbrica: 

 

Per altra banda, el docent té una graella amb els indicadors i competències els quals ha de valorar 
si cada grup ho han treballat o no tot ordenant-ho amb una escala numèrica. 0 (no s’ha treballat 
en absolut), 1 (s’ha treballat lleument), 2 (s’ha treballat bastant) i 3 (s’ha treballat molt): 
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