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Les noves generacions... 

• És ben cert, que les noves generacions son nascudes 
dins del món digital. 

• Els professors han de treure profit d’aquest avantatge i 
encaminar l’aprenentatge dels alumnes... Preguntes 
com: 

• ‘perquè...?’   o    ‘perquè no....?’,  

• ‘com...?’,  

• ‘i... Siiii...? 

Cal que formin part del propi aprenentatge a l’aula. 



La Robòtica Educativa 

• La Robòtica a certs nivells educatius, pot ser vista 
com una eina, no com un fi en si mateix. 

 

• L’objectiu és utilitzar-la per fomentar l’aprenentatge 
per indagació, orientat sobretot a la resolució de 
problemes, a fomentar la curiositat i la creativitat, i 
a adquirir pensament crític. 



La Robòtica Educativa 

La Robòtica Educativa, és un sistema d’ensenyament 
interdisciplinari que potencia el desenvolupament 
d’habilitats i competències en els alumnes. 

 

Utilitzant Robòtica Educativa, amb una bona 
estructuració, es treballen àrees del que en anglès es 
coneix com a STEM : Science, Technology, 
Engineering i Mathematics, així com àrees de 
lingüística i de creativitat. 



Punt de sortida 



Què és un robot? 

• La definició de Robot Industrial la trobem en la norma ISO 
8373 és com segueix: “Manipulador multifuncional, 
controlat automàticament, reprogramable amb tres o 
més eixos, que pot estar fix o mòbil per ús en aplicacions 
d’automatització industrial. 

 
 

• Pel que fa Robot de Servei, trobem la definició proposada pel 
Comitè ISO TC 184/SC2 : ‘Tot tipus de robot que no es 
Industrial’. Així mateix, la IFR atorga la següent definició: 
‘Robot que opera de forma parcial o totalment autònoma al 
servei del benestar dels éssers humans i d’equipaments, 
excloent operacions manufactureres”. 



‘I can't define a robot, but I know one 
when I see one.’ 
 

(Joseph Engelberger) 

 



Què és la robòtica? 

• La robòtica és la ciència i la tècnica que està 
involucrada en el disseny, la fabricació i la utilització 
de robots. 

 
 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/tecnica/


La Robòtica és un camp pluridisciplinar! 



Entendre ‘la màgia’ dels robots, 
implica entendre la tecnologia que 

porten associada... El seu 
coneixement, ens obrirà un món nou 

cap al seu ús!!! 



Parts bàsiques d’un robot 
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Actuadors 

• Un actuador és un dispositiu que pot transformar energia (elèctrica, 
hidràulica o neumàtica) amb l'objectiu de crear un efecte sobre un 
determinat procés automatitzat. (proporciona força per tal que un 
altre dispositiu actuï). 

• Dins la Robòtica, els actuadors son els encarregats de generar el 
moviment dels diferents mecanismes o elements que conformen al 
robot. 



Sensors 

• Un sensor o captador, no és més que un dispositiu dissenyat per 
rebre informació d’una magnitud de l’exterior i transformar-la en 
una altra magnitud, normalment elèctrica, la qual som capaços de 
manipular i quantificar. Per tal que els robots tinguin capacitat 
d’adaptació a l’entorn, el primer que necessiten és tenir 
coneixement de l’entorn. Això és absolutament clau!. 
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Robot tipus SegWay: basat en el pèndol 
invertit 
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Sensors per poder 
moure’s i guardar 
l’equilibri? 

Actuadors? 

Acceleròmetre 

Giroscopi 

Encoders 

Elèctrics (CC),  

Ultrassons 

Sensors de color 







Arduino IDK 



Arduino IDK 



Arduino IDK 



Actuadors 



Sensors 



Sistema de Control 

• Un Sistema de Control es defineix com un conjunt de components o 
dispositius que poden regular el seu propi funcionament o el d’un altre 
sistema amb la finalitat d’assolir un comportament predeterminat. 

• Les parts d’un Sistema de Control son generalment: 

• Els sensors 

• Els actuadors 

• Els controladors 



Model matemàtic del robot 



Model matemàtic per l'equilibri del 
robot 

𝑢 = 2𝑚 +𝑀 𝑅2 + 2 𝐽𝑚 𝜃  +(𝑀𝐿𝑅 cos𝜙) 𝜙  - 
𝑀𝐿𝑅 sin𝜙𝜙 2  

0 = 𝑀𝐿𝑅 cos𝜙  𝜃  + (𝑀𝐿2+𝐽𝜙 ) 𝜙  - 𝑀𝑔𝐿 sin𝜙 



Controlador 

• El controlador del robot actua com a cervell del mateix. És l’encarregat 
de tractar la informació i determinar els moviments precisos de cada 
part de l’estructura robòtica. Dins la seva memòria, contindrà un model 
físic i matemàtic del propi robot, un model del seu entorn, així com els 
programes necessaris per desenvolupar el sistemes i algorismes de 
control.  



Algorismes de Control 

• Un Algorisme de Control defineix formalment l’estratègia de control.  

• Dit d’una altra forma, serà el programa que conté els càlculs, les 
decisions i les accions a fer, per controlar el nostre sistema... En el 
nostre cas, el robot. 

Quina acceleració aplico a cada roda per poder mantenir l’equilibri 
del nostre robot? 

Quina velocitat aplico a cada roda per fer una trajectòria en un 
temps donat (ni més ni menys)? 

... 
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Control PID (potser el més comú)... 

• Un Algorisme de Control de tipus PID (Proporcional, Integral i 
Derivatiu), és una estratègia de control molt freqüent en processos 
industrials. 

 

Acció Proporcional 
major error major acció 

Acció Integral 
mantenim error nul 

Acció Derivativa 
corregim abans 



Control PID (potser el més comú)... 
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Robotica al servei de les persones 





Intel·ligència Artificial 

• Dins l’àmbit de les ciències de la computació, es denomina intel·ligència 
artificial (AI John McCarthy, 1956)  a la facultat de raonament que te un 
agent que no està viu, com és el cas d’un robot. Aquesta capacitat li ha 
estat conferida gracies al disseny i desenvolupament de diferents 
processos desenvolupats pels humans. Cal destacar que a més a més de 
poder ‘raonar’, aquests dispositius poden desenvolupar moltes conductes 
i activitats típicament humanes (resoldre problemes, practicar esport, 
conduir,... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





AIBO ROBOT 

PAPETO ROBOT 





• La robòtica pedagògica desenvolupa de forma natural, un 
apropament a la solució de problemes derivats de diferents 
àrees de coneixement: matemàtiques, ciències naturals i 
experimentals tecnologia, ciències de la informació i la 
comunicació, etc...  

 

• És un ambient d’aprenentatge innovador on els estudiants 
ocupen la major part del temps simulant fenòmens i 
mecanismes, construint prototips, dissenyant elements ja 
siguin representacions de la realitat tecnològica existent, o 
fruits de la seva pròpia invenció.  



• Amb la presencia d’aquests reptes tecnològics a l’aula es promouen ambients 
d’aprenentatge on els estudiants siguin capaços d’estructurar les recerques per 
resoldre reptes concrets . La Robòtica educativa o pedagògica, contribueix a la 
creativitat i a desenvolupar el propi pensament crític dels estudiants: 
 

•Cal que construeixin o derivin estratègies per a la resolució dels problemes (definició 
d’hipòtesis, generació de noves solucions, experimentació, ...)  

•Ús de vocabulari especialitzat construint les seves pròpies concepcions sobre el 
significat dels objectes que manipulen. 

•Estimacions i mesures: Selecció de peces adequades per la resolució del repte (eixos, 
engranatges, actuadors, sensors,…).  

•Comparteixen les seves produccions amb la comunitat escolar i familiar, on son 
qüestionats, s’enriqueixen i valoren.  Cal sincronitzar un projecte construït per la 
totalitat del grup. 

•Desenvolupen el sentit crític sobre les seves creacions i les dels seus companys, duent a 
terme un valuós intercanvi d’experiències que contribueixen a l’aprenentatge per mitjà de 
l'anàlisi i la critica constructiva. 

•Joc e interacció social: permet el desenvolupament de l’autoestima i de les relacions 
interpersonals. 



Sigui com sigui haurem d’aprendre a conviure 
amb els robots... El futur és imparable! 


