
Guia del professorat
Presentació del Cubetto a l'aula

Visita el nostre web:

www.vicensvives.com/robots-educatius

Posa't en contacte amb nosaltres:

robotica@vicensvives.com
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Guia del professorat

El Cubetto és una joguina de

programació inspirada en el

mètode Montessori que permet

a infants d'entre tres i sis anys

dirigir un amigable robot de fusta

sense necessitat de pantalles ni de

coneixements d'informàtica i que

utilitza un llenguatge de programació

que es pot tocar.

El que més agrada als docents és

la seva versatilitat, ja que es pot fer

servir en activitats interdisciplinàries.

El Cubetto fomenta l'aprenentatge

dels alumnes en àrees com ara la

competència socioemocional, el

pensament creatiu, la CTEM (ciències,

tecnologia, enginyeria i matemàtiques)

i els coneixements generals.

Les activitats incloses en aquesta guia

han estat dissenyades per educadors

i per a educadors. De vegades,

comprendre i adoptar les noves

tecnologies pot ser aclaparador.

Volem que et resulti fàcil integrar

en el teu mètode d'ensenyament el

joc Cubetto i el seu llenguatge de

programació tangible.

- Hola!

Hola!
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On pots fer servir el
Cubetto?
Alguns dels entorns i centres que fan

servir el Cubetto per introduir la lògica

computacional i la programació, gràcies

al joc sensorial, els contes i les

aventures, són:

• Llars d'infants Montessori

• Centres d'educació infantil

• Escoles d'educació primària

• Educació a casa

• Classes amb necessitats educatives
especials

• Programes d'inclusió

• Programes d'educació extraescolar

• Estudis de CTEM

• Clubs de tecnologia

• Educació per a alumnes amb altes
capacitats

• Biblioteques públiques

• Centres cívics

• Tallers creatius

• Campaments tecnològics

• Classes de suport

Com pots preparar el teu
joc
Dins de cada joc trobaràs instruccions

per preparar-ho tot de manera ràpida

i senzilla.

Ajuda i assistència
Estem a la teva disposició i et pots

posar en contacte amb nosaltres

en qualsevol moment.

Assistència general:

robotica@vicensvives.com

- Inici

Inici

On pots adquirir un joc
Cubetto
Per comprar un joc Cubetto, visita

el nostre web:

www.vicensvives.com
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El joc Cubetto és un sistema de

programació Montessori que està

inspirat en la tortuga Logo.

El Cubetto funciona mitjançant un

llenguatge de programació que es pot

tocar i una interfície dissenyada

específicament per a nens i nenes

d'entre tres i sis anys.

Aquest grup d'edats és ideal perquè

els infants s'iniciïn en la programació,

però això no s'hauria de fer a expenses

d'altres àrees educatives importants

que s'adquireixen amb el joc sensorial.

LOGO (que no s'ha de confondre amb

Lego) va ser una fita en l'ensenyament

de la programació. L'objectiu de

Seymour Papert, que va crear

LOGO a l'Institut de Programació de

Massachusetts a la dècada dels anys

seixanta, no era només ensenyar els

infants a programar, sinó també ajudar-

los a descobrir una manera pròpia de

resoldre problemes.

Les fitxes de programació del Cubetto

es podrien considerar una simplificació

de LOGO. Hem limitat les instruccions

evitant qualsevol tipus de llenguatge

textual o numèric.

- Recerca i significat

Recerca i significat

La tria de materials és important:

el revestiment de la interfície i del

Cubetto és de fusta, un material

natural. Durant el procés de disseny, es

van observar els mètodes pedagògics

de les llars d'infants tradicionals de

Suïssa, on els jocs i les joguines de

fusta són els preferits dels infants. Les

joguines de fusta duren molt

i tenen "memòria": acumulen una

història de marques i rascades,

empremtes de l'ús i l'afecte rebuts.

La fusta es va escollir també pel seu

contrast marcat amb la tecnologia, per

amagar la complexitat dels circuits que

mouen el Cubetto.
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Programació

Codi
Les fitxes tangibles tenen el potencial

i l'escalabilitat de qualsevol llenguatge

de programació per procediments.

D'aquesta manera, els nens i nenes

poden aprendre i jugar amb diversos

conceptes bàsics de programació.

Algorismes
Els algorismes són conjunts

d'instruccions precises que formen un

programa. Les fitxes del Cubetto són

una representació física d'instruccions

que, combinades, creen un programa.

Cua de programació
En els programes, les instruccions

s'executen en un ordre precís. En el

tauler del Cubetto es col·loquen en fila,

cosa que també és una representació

física de la cua de programació.

Depuració
Les instruccions es col·loquen en el

tauler. Corregir un error és tan fàcil

com canviar una fitxa si el Cubetto no

arriba on hauria d'anar. Això es coneix

com a "depuració".

Recursió
Es pot crear una subrutina

empaquetant una seqüència en la línia

de funció i executar-la amb una fitxa

blava quan calgui.
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Destresa
Els nens i nenes desenvolupen la

coordinació per mitjà de moviments

grans i petits en relació amb el joc.

Negocien la col·locació d'obstacles al

voltant del mapa del món i posen fitxes

a la interfície tangible.

Competència
socioemocional
Els infants guanyen confiança en si

mateixos quan proven activitats noves

i flexibles, sense normes estrictes, que

eliminen els resultats "erronis" i que

incentiven el treball en equip.

- Aprenentatge en altres àrees clau

Aprenentatge en altres
àrees clau

La naturalesa tàctil i col·laborativa del

Cubetto en fa una eina extremadament

versàtil per utilitzar-la a l'aula.

El Cubetto fomenta l'aprenentatge en

àrees clau del desenvolupament que

van més enllà de la programació.

Comunicació
Els infants practiquen la comprensió

oral a partir d'històries i narracions

relacionades amb el Cubetto, anticipen

amb precisió esdeveniments i hi

responen amb comentaris, preguntes

o accions. A més, desenvolupen

narratives i arguments propis.

Matemàtiques
Els infants posen fitxes en una seqüència

o en treuen. Resolen problemes com

ara multiplicar o dividir per dos, perquè

el Cubetto vagi d'un punt a un altre.

Parlen de la grandària, de les formes i

els patrons, de la distància, de la posició

i del temps per resoldre problemes.

Lògica
Les fitxes permeten als nens i nenes

crear i depurar programes senzills amb

les pròpies mans. Utilitzen la tecnologia

per inventar, organitzar, emmagatzemar,

manipular i obtenir seqüències que

responguin a una lògica.
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L'objectiu és aconseguir que els nens i

nenes creïn programes per al Cubetto

per mitjà de seqüències d'instruccions.

Com més estona els infants juguin

amb el Cubetto, més gran serà el

desenvolupament de la seva capacitat

de lògica computacional. A poc a poc

van creant seqüències d'instruccions

més llargues i van resolent problemes

més complexos.

La celeritat amb la qual els nens i nenes

són capaços de superar "missions"

més difícils varia. En qualsevol cas,

és fonamental no saltar-se els passos

introductoris, i la rapidesa amb què els

alumnes els completin no és important.

- Preparar la sessió de joc

Preparar la sessió de
joc
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Presenta el Cubetto, un simpàtic robot

que els infants poden programar.

Explica'ls que el Cubetto no pensa per

si mateix i que només es pot moure

seguint un programa, com qualsevol

altra màquina.

Fes-los seure en rotllana i demana que

es passin el Cubetto els uns als altres

per saludar-lo o reconèixer la presència

de l'objecte.

Això crea un vincle amb el Cubetto,

igual com passaria amb un peluix

o amb una joguina, i fa que donin

més importància a la resolució dels

problemes presentats durant els contes

educatius, a més d'estimular-los a

participar.

- Presentació del Cubetto

Presentació del Cubetto
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Presenta el tauler de control com una

mena de comandament a distància que

els infants poden emprar per enviar

instruccions al Cubetto. Sense el tauler,

no hi ha manera d'enviar instruccions al

Cubetto.

És molt important que els infants

comprenguin que el Cubetto només es

pot moure si un humà li envia l'ordre de

fer-ho. A més de transferir-los el control

del robot, això els ensenya el concepte

fonamental de la informàtica. Demana

també als infants que expliquin quins

altres objectes de la llar funcionen de

manera semblant. Per exemple, per

canviar el canal de televisió

cal que hi intervingui un humà, o la

rentadora necessita que algú seleccioni

el programa de rentada.

- Presentación del tauler de control

Presentació del
tauler de control

El Cubetto, com tots aquests exemples,

és una màquina que necessita que un

humà la programi per funcionar i fer la

seva feina.
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Presentació de les
fitxes

Guia Cubetto CAT.indd   13 18/5/18 11:13



Copyright © 2018 Primo Toys /Copyright © 2018 Editorial Vicens Vives, S.A. Sobre la versió en català
www.vicensvives.com/robots-educativos/cubetto

14

Guia del professorat

L'objectiu de la primera sessió és

introduir la noció bàsica que es

produirà una acció quan s'enviï una

ordre al Cubetto.

Agafa la fitxa verda (Endavant) i

demana a algú que la posi a la primera

ranura del tauler.

Després, demana-li que pitgi el botó

blau gran del tauler (Acció) i que

observi com el Cubetto executa l'ordre.

Assegura't que s'associï clarament el

color de la fitxa amb l'acció que fa

el Cubetto.

- Causa i efecte

Causa i efecte
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Fes el mateix procés amb cada fitxa

de direcció (llevat de la fitxa blava de

Funció) fins que es vegi clarament que

cada fitxa representa una instrucció

inequívoca.

Aquest pas és important per

comprendre que més endavant es pot

crear una cadena d'ordres –és a dir, una

seqüència– amb l'objectiu de resoldre

un problema concret.

- Instruccions inequívoques

Instruccions
inequívoques
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Obre el mapa i col·loca el Cubetto en

un quadrat.

Digues als nens i nenes que creareu

un programa perquè el Cubetto vagi

fins al quadrat que té immediatament

davant. L'objectiu és que els alumnes

siguin capaços de raonar i explicar la

instrucció que permetrà al Cubetto

arribar a la seva destinació.

Anima'ls que posin una fitxa a la

primera ranura del tauler i que pitgin el

botó Acció. No et preocupis si la fitxa

escollida és errònia; si és així, torna a

col·locar el Cubetto a la posició inicial

i convida els infants a reflexionar sobre

la seva tria i a intentar trobar noves

opcions.

- Primer desafiament

Primer desafiament
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En aquesta ocasió, explica a la classe

que el punt d'arribada està dos quadrats

més endavant del Cubetto i que creareu

un programa amb dues fitxes que porti

el Cubetto fins a la meta.

Deixa'ls una estona per raonar i crear

la seqüència que porti el Cubetto a la

seva destinació.

Anima'ls que posin les fitxes a les dues

primeres ranures del tauler i que pitgin

el botó Acció. No et preocupis si les

fitxes escollides són errònies; si és així,

torna a col·locar el Cubetto a la posició

inicial i convida els infants a reflexionar

sobre la seva tria i a intentar trobar

noves opcions.

- Cua de programació

Cua de programació
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Ara posa el punt d'arribada un quadrat

per davant del Cubetto i un quadrat

a la seva esquerra (o dreta) i explica'ls

que han de crear un programa que

porti el Cubetto fins a la meta.

Com abans, deixa que els nens i nenes

puguin meditar i construir la seqüència

adequada de moviments del Cubetto.

Demana'ls que posin les fitxes a les tres

primeres ranures del tauler i que pitgin

el botó Acció.

Si la seqüència de fitxes escollida és

errònia, anima'ls a tornar a col·locar el

Cubetto a la posició inicial i a pensar

en altres opcions.

- Seqüència de tres fitxes

Seqüència de tres
fitxes
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Posa el punt d'arribada un quadrat

per davant del Cubetto i un quadrat

a la seva esquerra (o dreta). Aquesta

vegada dona la solució al problema,

col·locant intencionadament un gir

equivocat en la seqüència.

Demana als infants que facin una

predicció dels moviments del Cubetto i

que raonin sobre el perquè del resultat

erroni.

Després, demana que pitgin el botó

Acció per confirmar la seva predicció.

Un cop que els nens i nenes s'hagin

assegurat que la seqüència escollida

era incorrecta, bé sigui per mitjà del

raonament o bé de la comprovació,

deixa que canviïn l'ordre equivocada

per una de correcta, per depurar el

programa.

- Depuració

Depuració
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Més que programar
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Un cop s'ha aconseguit que els alumnes

es familiaritzin amb les fitxes bàsiques

i amb el concepte d'algorisme, és el

moment d'explicar la fitxa Funció.

Per explicar en què consisteix, pots

fer servir la metàfora de la motxilla,

dient-los que no poden ficar diverses

instruccions dins d'una motxilla blava.

Per demostrar-ho, comença posant

dues fitxes verdes a la seqüència

principal i pitja el botó Acció. Això

mourà el Cubetto dos quadrats del

mapa cap endavant. Ara, treu les fitxes

del tauler i col·loca les dues fitxes

verdes a la línia de funció (l'última

fila del tauler) i una fitxa blava a la

seqüència principal.

Els nens i nenes veuen que el Cubetto

pot fer les mateixes accions a partir de

dues seqüències diferents.

- Presentació de la funció

Presentació de la
funció

Deixant la primera seqüència a la línia

de funció, posa dues fitxes blaves a la

seqüència principal. Demana als infants

que observin com dues fitxes blaves

fan que el Cubetto repeteixi dues

vegades les accions que s'indiquen a la

línia de funció.
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Obre el mapa, posa el Cubetto sobre

la brúixola i entrega només les fitxes

següents: 3 fitxes verdes (Endavant) i 2

fitxes blaves (Funció).

Indica que cal crear un programa que

faci avançar el Cubetto cinc quadrats

en el mapa. Com que no hi ha prou

fitxes Endavant, s'hauria d'arribar a

la conclusió que si es vol aconseguir

l'objectiu cal fer servir la línia de funció.

Encoratja els nens i nenes a col·locar

la seqüència correcta que inclogui

una funció i pitja el botó Acció. Si la

seqüència és incorrecta, torna a col·locar

el Cubetto a la posició inicial i deixa que

pensin en la tria i explorin altres opcions.

- Resolució de problemes amb la fitxa de Funció

Resolució de problemes
amb la fitxa Funció
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Tu ets qui sap motivar més bé els

infants. Coneixes la classe, l'entorn i el

grup. Per aquesta raó, nosaltres només

et proporcionem una base que serveix

de punt de partida, en comptes d'una

solució concreta. Aquesta és la teva

història, la teva classe i el teu Cubetto.

- Comunitat

Comunitat
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Visita el nostre web:

www.vicensvives.com/robots-educatius

Posa't en contacte amb nosaltres:

robotica@vicensvives.com
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