
 

Activitat d'Aula Matemàtiques

Iniciació a l’àlgebra amb el descobriment de patrons 
mitjançant robots educatius “Bee-bot” (3 anys) 

  
Infantil 

Capacitats/Competències 
Capacitats: 
1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. 
• Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot  
adonant-se de les seves possibilitats. 
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar  
amb seguretat i eficàcia 
 
2. Aprendre a pensar i a comunicar. 
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques 
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges 
 
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte  
i participar, gradualment, en activitats socials i culturals 
 
4. Aprendre a conviure i habitar el món. 
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia 
personal, cap a la colꞏlaboració amb el grup i cap a la integració social. 
 

Indicadors Pensament computacional 
Diagnòstic: Capacitat per identificar el problema i analitzar les dades disponibles.  En relació a 
aquesta proposta, els alumnes 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 robot educatiu. 

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, o bé la mestra els ajuda a detectar els errors comesos a través de 
preguntes. 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, en programació sol haver-hi diferents 
alternatives de programació per a executar un o més recorreguts. 

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 
les ordres de programació de robot educatiu, van reconeixent i repetint la necessitat de patrons 
o seqüències repetitives. 
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Abstraccions: Reduir la complexitat per a definir la idea principal. Capacitat per representar 
dades a través variables. A l’hora de planificar la programació del robot educatiu i de parlar-ne. 

 

Objectius 

• Reconèixer i descriure patrons. 

• Automatitzar solucions a través del pensament algorítmic, és a dir, mitjançant la seqüenciació 
de passos ordenats. 

• Identificar, analitzar i implementar possibles solucions amb l'objectiu d'aconseguir el més 
eficient. 

• Utilitzar representacions concretes, pictòriques i verbals per desenvolupar una comprensió de 
notacions simbòliques inventades i convencionals. 

• Utilitzar un entorn didàctic i lúdic per programar. 
 

Descripció* 
 
Sessió 1: "Anem a descobrir els robots" 
Arriben a la classe els robots educatius programables (Bee-bots), es presenta el material i 
s'expliquen les accions que poden fer les abelles a partir de les targetes d'instrucció. 
Seguidament, per parelles, es convida els alumnes a explorar i familiaritzar-se amb el material, 
com s'aprecia a la figura 1. 
 

 
Figura 1. Explorant lliurement les accions de les ordres introduïdes en els robots 

Figura 2. Mira, passa per un pont! 
Figura 3. He apretat molts cops la fletxa (referint-se a 
un dels comandaments del robot) i ara també passa 

per un pont. 
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Figures 4 i 5. N1: Que no s'escapi! 
N2: S'anirà volant. 

N1: No, no pot volar, no té ales 

 
Durant aquesta primera sessió s'ha pogut observar que els alumnes han anat explorant de 
manera autònoma el material posat al seu abast: les seves característiques, el seu funcionament, 
etc. A través d'aquesta exploració lliure s'ha constatat que, davant el repte proposat, els alumnes 
comprovaven les seves hipòtesis i conjectures sobre el funcionament dels robots a través de 
l'assaig i error, iniciant-se en l'ús del llenguatge computacional per comunicar les seves pròpies 
conclusions (figures 2 a 5). En alguns casos, s'han apreciat també algunes connexions de tipus 
simbòlic relacionades amb el seu entorn proper. 
 
Sessió 2: "Ajudem els robots a desplaçar-se" 
 
S'agrupen els alumnes per parelles i formen 6 equips. Una vegada que ja coneixen el 
funcionament dels robots, es presenta als alumnes un tauler format per 7 caselles per fer un 
recorregut amb les abelles: a la primera casella hi ha una flor, en la segona no hi ha res, en la 
tercera hi ha de nou una flor, i així successivament fins a arribar a l'última casella. El propòsit és 
que han de pensar les instruccions adequades per fer una parada a cada flor i aconseguir que 
l'abella es desplaci fins a l'altre extrem del tauler. 
 
En primer lloc els alumnes fan de robot amb l'objectiu d'interioritzar el patró de manera vivencial i 
posteriorment s'estableix un diàleg per fomentar l'ús de llenguatge tant algebraic com 
computacional. Entre tots es pacta que s'ha d'introduir el patró AAB (dos moviments endavant-
pausa). 
 
Seguidament executen l'acció. Com s'ha indicat, treballen per parelles i quan l'abella arriba a una 
flor, el company esborra les ordres introduïdes, agafa l'abella, la colꞏloca en el rusc i la programa 
novament seguint el patró 
 
Durant tota la sessió, el docent fomenta, a través de bones preguntes, el diàleg i la co-
autoavaluació sobre les ordres introduïdes. A les figures 6, 7 i 8 es mostren algunes evidències 
en forma de transcripció. 
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Figura 6. Mestra: ¿Quantes vegades hem de marcar la tecla "pause"? 
L: Tres vegades 

Mestra: I per què 3 vegades? -pregunta la mestra 
L: Perquè hi ha 1, 2 i 3 flors. 

  

Figura 7. N: L’abella s’ha aturat en tres flors! 
Mestra: I com ho heu aconseguit? 

N: Apretant endavant-endavant-paus moltes vegades 

Figura 8. Mestra: Què ha passat 
N1: No s’ha aturat a la flor... 

N2: Es que si no esborrem primer, no surt bé (referint-
se a que cal esborrar les ordres anteriors si se’n volen 

introduir de noves) 

 
 
Després d'analitzar la segona sessió destaquem com, en un marc de resolució de problemes, i a 
través de la formulació de bones preguntes, és a dir, d'interrogants que susciten respostes que 
vagin més enllà de la dicotomia del sí i del no, els alumnes reflexionen sobre la situació i resolen 
el problema utilitzant estratègies matemàtiques. D'aquesta manera els alumnes van guanyant en 
confiança i seguretat per comunicar les seves accions tant als seus companys com a docent, 
iniciant-se en l'ús de llenguatge tant algebraic com computacional (per exemple: "endavant-
endavant-pausa moltes vegades"). Aquest fet afavoreix el desenvolupament de les capacitats 
dels alumnes i fomenta la participació i construcció cooperativa del coneixement. 
 
Sessió 3: "Dibuixem el camí" 
 
La intenció d'aquesta última sessió és que els alumnes representin en un paper el desplaçament 
realitzat per les abelles en el tauler durant la sessió anterior. Per ajudar-los a recordar aquests 
desplaçaments, en primer lloc, s'inicia un diàleg amb els alumnes i després tots junts recordem, 
a través d'una gravació audiovisual, el recorregut que feien els robots amb les ordres que els 
mateixos alumnes van introduir. Finalment, posem al seu abast material per representar la 
seriació a partir de la tècnica d'estampació (figures 10 i 11). 
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Figura 9. Dos passos cap endavant, ara toca aquest 
(referint-se a la flor) 

Figura 10. Una, dues, flor, una, dues… i després flor.. 

 
En aquesta sessió s'ha posat de manifest com els alumnes han estat capaços d'iniciar-se en la 
representació i validar com un procés que contribueix a organitzar i comunicar idees 
matemàtiques. 

 

Temporització 
 
La proposta consta de 3 sessions, una primera de descobriment, una segona sessió de 
familiarització amb les possibilitats dels robots educatius i realització d’itineraris i una tercera de 
representació abstracta de les seriacions seguides pels robots educatius. 
 

Organització: grups i espais 
L’activitat es fa per parelles durant les dues primeres sessions i posteriorment en la tercera sessió 
es fa treball individual i grupal. 
 

Recursos 
 
Es necessita un robot educatiu Bee-bot per a cada parella de la classe, a més de targes 
d’instruccions, tauler d’elaboració pròpia amb el recorregut objectiu i material per representar la 
seriació a partir de la tècnica de l’estampació.  
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Figura 11. Material necessari 

 

Avaluació 
 
Durant tota la sessió, el docent fomenta a través de bones preguntes el diàleg i al co-avaluació 
sobre les ordres introduïdes.  A la tercera sessió, a les figures 6, 7 i es mostren evidències 
d’aquesta co-avaluació a les transcripcions de les imatges. 
 
 

 

* Adaptació de la publicació: Alsina, A.; Acosta, Y. (2018). Iniciación al álgebra en Educación Infantil a través 
del pensamiento computacional. Una experiencia sobre patrones con robots educativos programables. 
Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 52, 218-235. 

 

 


