
Iniciar-se
amb Dash & Dot

Robots
educatius

per a ments
curioses



Dash & Dot són dos robots educatius que impulsen l'aprenentatge de l'alumnat a partir de 5 anys.

Han estat dissenyats per potenciar les competències i les habilitats necessàries per al segle XXI, com

ara la resolució creativa de problemes, el pensament computacional, la capacitat organitzativa o

la presa de decisions.

L'alumnat pot gestionar les accions de Dash & Dot per mitjà de 5 aplicacions de programació gratuïtes,

disponibles per a tauletes i smartphones iOS i Android amb Bluetooth 4. Amb aquestes aplicacions,

l'alumnat passa a ser el protagonista del seu propi aprenentatge, al programar les accions i al resoldre

reptes educatius amb Dash & Dot.

Dash & Dot són personatges que desperten la curiositat i la confiança, alhora que faciliten formes

divertides d'aprendre habilitats, com la col·laboració, la comunicació, el treball en equip o l'empatia.

Dash & Dot, un món
d'aprenentatge i de joc!

No cal
ser un expert en

programació. Iniciar-se
en l'ús de Dash & Dot és
molt senzill perquè el seu

disseny és intuïtiu
i pràctic.

Les possibilitats educatives amb Dash & Dot

són il·limitades i permeten treballar, de

forma competencial, continguts de

matemàtiques, socials, naturals,

llengua, art, anglès, tecnologia, etc.
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Amb Dash & Dot es treballen les competències bàsiques i es reforça el desenvolupament de les intel·li-

gències múltiples gràcies a la seva versatilitat i a la seva adaptació a les diverses àrees de coneixement i

als processos d'aprenentatge.

Aplicacions:

· Aplicacions gratuïtes descarregables

a i a

Go

Go

Iniciar-se amb Dash & Dot és fàcil
amb l'app Go.

Iniciar-se amb Dash & Dot és fàcil
amb l'app Go.

Xylo
App per compondre la pròpia
música.

Blockly
Programar Dash & Dot amb Bloc-
kly és com fer un trencaclosques.

Wonder
Programa per desenvolupar els
comportaments de Dash & Dot.

Path
Dibuixar, amb Path, els camins
de les noves aventures de Dash.

Competències bàsiques:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica

Competències bàsiques en ciències i tecnologia

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

Competències socials i cíviques

Competència digital

Intel·ligències múltiples:

Intel·ligència lingüística

Intel·ligència logicomatemàtica

Intel·ligència naturalista

Intel·ligència corporal

Intel·ligència musical

Intel·ligència intrapersonal

Intel·ligència interpersonal

Intel·ligència espacial

Requeriments tècnics:

· Imprescindible Bluetooth 4.

· iPad 3 o models posteriors, iPad Mini i iPad Air.

· iPhone 4s o models posteriors.

· Tauletes i smartphones a partir d'Android 4.4.
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Posada en funcionament

Configurar els robots és senzill i totes les capses inclouen una guia per

iniciar-se amb Dash & Dot. En aquest catàleg hi ha alguns exemples

d'ús per a aules que disposen de diversos robots.

1 Posar nom als robots. Per connectar

la tauleta al robot correcte, quan

s'utilitzin diversos robots a la vega-

da, es recomana posar un nom

identificatiu a cada robot. Es pot

marcar amb un retolador permanent,

col·locar-hi un adhesiu o una etiqueta,

o acolorir les seves orelles. Perquè

aquest procés sigui una tasca comuna,

l'alumnat podrà proposar noms i votar

els que els agradin més.

2 Descarregar les aplicacions Go, Path,

Blockly, Xylo i Wonder per a Dash &

Dot Robots de l'App Store o a Google

Play. Utilitzar Go per actualitzar i

configurar els seus noms, d'aquesta

manera les tauletes podran identificar-

los. Comprovar que el Bluetooth està

activat a la tauleta i que els robots

estan engegats. Cada robot s'ha de

configurar per separat.

3 Carregar els robots. Dash i Dot tenen

bateries recarregables; per tant, no

caldrà canviar-les mai. Això fa que

només s'hagin d'endollar a la presa de

corrent o a l'ordinador. Es carreguen

en 60 - 90 minuts i tenen una autono-

mia de 3 hores de joc. Es recomana

usar una estació de càrrega USB de 5 o

10 ports si hi ha diversos robots a l'aula.
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Com funcionen Dash & Dot?

L'alumnat pot programar Dash & Dot utilitzant aplicacions intuïtives de "Drag-and-Drop" (arrossegar

i deixar anar), per a iPads i tauletes Android. Es mostren seguidament alguns dels elements que es

poden controlar.

F

C

Botó principal

Botó 1

Botó 3

Botó 2

Dash
Conduir – Dash pot avançar, retrocedir, girar a l'esquerra

(rotació) i girar a la dreta (rotació). Sota el cos de Dash hi ha

dues rodes, una al costat esquerre i l'altra al dret. Es pot guiar

Dash canviant la velocitat i/o la direcció de cada roda.

Moviment del cap – Dash pot mirar cap amunt (25º), cap

avall (10º), a l'esquerra (120º), o a la dreta (120º).

Llums – L'ull de Dash té 12 leds que es poden

apagar o encendre. A les orelles (E) i al pit (C), hi

té leds amb el model de color RGB. La cua té dos

leds vermells.

Sons – Té una gran varietat de sons preprogra-

mats i permet afegir-hi sons personalitzats.

Micròfon – Dash té 3 micròfons, que li perme-

ten sentir aplaudiments i identificar la direcció

de la veu.

Sensors de distància – Dash té 2 sensors de distància a la part del davant (F) i 1 a la part del darrere (B),

la qual cosa li permet detectar els obstacles del davant i els objectes que té al darrere amb infrarojos.

Botons – Dash té 4 botons programables.
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Dash & Dot
Dot envia un senyal d'infrarojos

des de 4 emissors

Dash detecta aquest senyal en un receptor

d'infrarojos que té a l'ull.

Es pot usar el bloc See Dot (veure Dot) en

l'aplicació Blockly per detectar Dot!

Mirar cap
amunt

Mirar cap
avall

Inclinar a
la dreta

Inclinar a
l'esquerra

Dot
Llums – L'ull de Dot té 12 leds. Tant a l'ull com a les orelles hi té leds amb el model de color RGB.

Sons – Té una gran varietat de sons preprogramats i permet afegir-hi sons personalitzats.

Micròfon – Dot té 1 micròfon que li permet sentir aplaudiments i veus.

Botons – Dot té 4 botons programables.

Acceleròmetre – Dot disposa d'un acceleròmetre que li permet saber quan és llançat, sacsejat, mogut

o inclinat.

Nota: Totes les accions que Dot té a l'aplicació Blockly estan programades des de la seva perspectiva, de manera que per

programar qualsevol acció cal situar-se darrere seu per tenir la mateixa perspectiva.
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Introducció a l'aplicació Blockly

A continuació s’expliquen les principals funcions de Blockly, una eina de programació del tipus "Drag-

and-Drop" (arrossegar i deixar anar) molt intuïtiva i visual:

Els blocs "Drive" (conduir) controlen on va i com es mou Dash. Els blocs "Forward"

(endavant) i "Backwards" (endarrere) estan configurats en centímetres, mentre

que els girs es fan en graus.

El bloc "Turn to Voice" (girar cap a la veu) permet programar Dash

perquè giri en direcció a la veu.

Nota: Aquesta acció funciona millor en una sala tranquil·la amb el mínim soroll de fons.

El bloc "Set Wheel Speed" (control de rodes) permet controlar

les rodes de Dash de forma independent.

Anar endavant i endarrere a la mateixa velocitat fa que Dash giri

sobre ell mateix. Anar endavant i endarrere a diferent velocitat

fa que Dash es desplaci en arc. Per aturar les rodes de Dash cal

afegir-hi el bloc "Stop Wheels" (parar rodes).

(Conduir)
Drive

A la secció "Start" (iniciar) es controla la manera d’iniciar una seqüència d’ordres.

Cal usar un bloc que comenci amb "When" per indicar l’acció que començarà a

executar una seqüència d’ordres. Si s’han d’utilitzar Dash & Dot a la vegada, s’ha

d’utilitzar un gest de Dot, de l’estil "Shake" (sacsejar) o "Toss" (llançar), i afegir, a

sota, blocs de moviment per fer moure Dash.

Cal utilitzar el bloc "Go to Start" (anar a Inici) quan es vulgui

repetir la seqüència adjuntada a "When Start".

(Iniciar)
Start

Per iniciar una seqüència amb una

acció diferent, cal usar el bloc "When"

de color groc. S’ha de desplegar el

menú per seleccionar l’acció desitjada

que doni pas a la seqüència. Després,

cal afegir els blocs a sota per crear la

seqüència i posar-lo en funcionament.

El bloc "When Start" posarà en funcio-

nament la seqüència d’ordres al prémer

el cantó inferior esquerre de la pantalla

de Blockly, el botó "Start" . Cal

arrossegar i afegir blocs addicionals a

sota el bloc "When" per desenvolupar

la seqüència pròpia.

DE

SE

CCION
S

B

L O C K LY
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El bloc "Eye Pattern" (patró ocular)

assenyala el patró dels 12 leds de l'ull.

S’ha de prémer cadascun dels llums per encen-

dre'ls a l'ull de Dash o de Dot.

Moure el cap de Dash en qualsevol direcció! La unitat que s'utilitza és el grau.

Les unitats són absolutes, de manera que "Left 30" situa el cap a 30º a l'esquerra

des d'una posició recta neutral.

El bloc "Look towards Voice" (mirar cap a la veu) permet progra-

mar el cap de Dash perquè miri en direcció a la veu.

Nota: Aquesta acció funciona millor en una sala tranquil·la amb el mínim soroll

de fons.

Controlar com Dash & Dot interactuen

entre ells i també amb l'entorn!

El bloc "Wait For _ seconds" (espera _

segons) fa que Dash & Dot esperin un temps

determinat abans de seguir la seqüència

d'ordres.

Amb el bloc "Wait For" (espera a) Dash & Dot

esperaran que es desencadeni una acció

determinada abans d'executar la resta de la

seqüència.

Amb el bloc "Repeat _ times" (repeteix _

vegades) Dash o Dot repetiran la seqüència

d'ordres segons el nombre de vegades que

s'hagi indicat.

Controlar els llums de Dash i de Dot per donar color al programa! El pit i les

orelles de Dash, o les orelles i el llum posterior de Dot, s'encendran amb "All

Colors" (tots els colors). L'opció "Front" (part davantera) encendrà el pit de Dash

o el llum posterior de Dot.
(Llum)
Light

(Mirar)
Look

A Dash i a Dot els encanta emetre sons. Cal usar els menús desplegables per afegir

efectes divertits a les seqüències d'ordres!(So)
Sound

(Control)
Control

8

©
 V

ic
en

s 
Vi

ve
s



Amb "Repeat while" (repeteix mentre) la

seqüència es repetirà contínuament men-

tre l'acció del menú desplegable de la dreta

estigui activada.

El bloc "Repeat until" (repeteix fins que) fa

que Dash & Dot repeteixin la seqüència que

apareix entre parèntesis fins que l'acció del

menú desplegable de la dreta s'activa.

Amb "If" (si) Dash o Dot posarà en funcio-

nament la seqüència d'ordres que és al

parèntesi si la condició que apareix al menú

desplegable de la dreta coincideix amb

l'acció que és al parèntesi.

Guardar i crear projectes
Blockly permet guardar, crear i carregar projectes de mostra. Així, l'alumnat pot posar nom als seus

projectes i guardar-los a les seves tauletes. Si el professor o la professora necessita fer un cop d'ull

a les seves seqüències d'ordres, només caldrà dir-los amb quin nom han de guardar-los per trobar-

los fàcilment a les seves tauletes.

Per crear un nou projecte cal prémer el menú que apareix al marge superior esquerre de l'aplicació.

S'en pot escollir un de preestablert o començar de zero!

Tant si es comença de zero, com si s'utilitza

un projecte anterior i es modifica, els canvis

es guardaran automàticament. Tots els

projectes es troben al menú superior. Quan

es torni a Blockly, es comença just on es va

deixar la vegada anterior.

Per canviar el nom o la icona del projec-

te, cal fer clic a la icona situada al costat del

menú .
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Qui són Dash & Dot?
Dash & Dot ja estan preparats per aprendre amb els alumnes i les
alumnes!

A continuació es proposen una sèrie d'activitats per començar a utilitzar Dash & Dot

a l'aula. Amb aquestes activitats l'alumnat podrà experimentar i resoldre reptes des de

diferents àrees del coneixement.

En aquesta activitat, l'alumnat coneixerà Dash i Dot, els robots educatius que els ajudaran a aprendre

els conceptes fonamentals de la resolució de problemes i de la programació. A més, l'alumnat tindrà

una visió general de "Blockly", una aplicació de programació molt intuïtiva del gènere "Drag-and-Drop"

(arrossegar i deixar anar) i començarà a adonar-se de les possibilitats de programar els comportaments

i les reaccions dels robots.

DESCRIPCIÓ

· Conèixer les diferents accions que es poden programar per a Dash & Dot.

· Comprendre el funcionament general dels blocs utilitzats per programar els robots amb l'aplicació

Blockly.

· Valorar les possibilitats que ofereixen els robots en relació amb els seus moviments i les seves accions.

OBJECTIUS

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari

Programació

De 5 a 11 anys

2 - 3 alumnes

30 minuts

Un Dash, un Dot i

una tauleta per grup.

ESQUEMA GENERAL
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ACTIVITAT

1 Es divideix la classe en grups de treball de 2 a 3 membres i es reparteix una tauleta, un Dash

i un Dot per a cada grup. Abans de començar, és important revisar que els robots tinguin les

bateries carregades. Seguidament s’expliquen les característiques d'ambdós robots (sensors,

moviments, accions). S'aconsella acompanyar aquesta explicació amb algun suport visual en

què es mostrin aquestes informacions (veure pàgines 5 i 6 d'aquest document).

En aquest moment es pot aprofitar per mostrar a l'alumnat com s’han de connectar els robots amb les aplicacions

de control.

2 Es continua l'explicació ensenyant l'aplicació Blockly. És important ensenyar a l'alumnat

què pot trobar als diferents apartats de l'aplicació ("Puzzle", "My Projects" i "Create New"),

on han de trobar les accions que poden realitzar els robots ("Drive", "Look", "Light" i

"Sound") i com funciona el mètode d'arrossegar i deixar anar ("Drag-and-Drop") per

crear seqüències d'ordres que, posteriorment, interpretaran els robots (veure pàgines 7,

8 i 9 d'aquest document). Els apartats "Control" i "Variables" són més complexos que

els anteriors, per la qual cosa es pot esperar que l'alumnat tingui un domini més gran de

l'aplicació per treballar-hi.

3 Un cop familiaritzats amb l'aplicació, es demana que anotin idees sobre què els agradaria

que fessin els seus robots. Per fer això, poden aprofitar el full de registre que trobaran a:

http://bit.ly/1jlBIPk.

4 Per finalitzar aquesta activitat, els estudiants han de posar en comú què els agradaria que fessin

els seus robots i la seva opinió sobre la programació de Dash & Dot amb l'aplicació Blockly.

Programació

De 5 a 11 anys

Exemple de pantalla de treball
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Dissenyar i resoldre laberints amb Dash
Creat per Smita Kolhatkar, coordinadora tecnològica a Barron Park
Elementary de Palo Alto, Califòrnia

En aquesta activitat, l'alumnat dissenyarà els seus propis laberints perquè Dash els recorri. Per mitjà de

l'aplicació Blockly, programarà els robots per aconseguir que trobin la sortida. Amb aquesta activitat,

aprendrà a concebre un disseny, a treballar el raonament espacial, les mesures, els angles, els sensors,

els bucles, la seqüenciació i les instruccions.

DESCRIPCIÓ

· Dissenyar un laberint que compleixi les especificacions necessàries perquè Dash el pugui recórrer.

· Programar Dash amb les instruccions necessàries per recórrer un laberint mitjançant l'aplicació Blockly.

· Reflexionar sobre els aprenentatges realitzats durant l'activitat i compartir-los amb els companys i les

companyes.

OBJECTIUS

ESQUEMA GENERAL

Programació i design thinking (pensament de disseny)

De 6 a 10 anys

2 - 3 alumnes

De 30 a 60 minuts

Paper, preferiblement quadriculat, blocs de fusta o blocs tipus LEGO®,

una tauleta i un Dash per a cada grup.

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari
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Programació

De 6 a 10 anys

1 Per començar aquesta activitat, s’ha de dividir l'alumnat en grups de 2 a 3 membres i presentar

la tasca que han de fer: dissenyar un laberint i un programa perquè Dash el recorri.

2 A continuació, es demana als grups que dissenyin els seus laberints en un paper (preferible-

ment quadriculat). És important aprofitar aquest moment per refrescar el que han après

anteriorment sobre Dash: el camí ha de tenir més de 28 cm d'ample, les corbes han de ser

de 45º o de 90º, etc.).

3 Un cop fets els plànols dels seus laberints en un full de paper, els alumnes i les alumnes hauran

de construir-los amb blocs de fusta o amb blocs tipus LEGO®.

4 Amb el laberint construït, és el moment que els grups de treball utilitzin l'aplicació Blockly

per programar Dash de forma que pugui recórrer el laberint. És important comprovar que

la programació que ha realitzat cada grup funcioni i fer les correccions oportunes en el cas

que sigui necessari.

En aquest punt, es pot recordar l'ús dels sensors i dels blocs "Obstacle in Front" de l'aplicació, que permeten crear

bucles i fer més eficaces les accions programades.

5 Un cop finalitzada l'activitat, es pot demanar a cada grup que comparteixi amb la resta de grups

què ha après, quines dificultats ha trobat i com ho ha resolt.

ACTIVITAT
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Moviments de rectes numèriques
Creat per Michelle Eckstein, professora de tecnologia a l'escola Peak to
Peak Charter School de Lafayette, Colorado

Amb aquesta activitat, l'alumnat treballarà els conceptes de sumar, restar i multiplicar múltiples de 10.

Així, els alumnes i les alumnes programaran seqüències senzilles a Blockly per aconseguir que Dash

avanci en una recta segons unes instruccions determinades.

DESCRIPCIÓ

· Programar els moviments de Dash al llarg d'una recta marcada amb intervals de 10 centímetres.

· Sumar, restar i multiplicar les distàncies entre els intervals d'una recta per indicar el recorregut que ha

de fer Dash.

OBJECTIUS

ESQUEMA GENERAL

Matemàtiques i programació

De 5 a 7 anys

2 - 3 alumnes

30 minuts

Cinta adhesiva (de color), un regle o cinta mètrica, un retolador o

marcador, un dau de deu cares, un Dash, una tauleta i un full de

registre per grup.

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari
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Matemàtiques

De 5 a 7 anys

1 Per començar aquesta activitat, s’han de dividir els alumnes i les alumnes en grups de treball

de 2 o 3 membres. A cada grup se li entregarà un Dash, un dau de 10 cares i un full de registre.

La cinta adhesiva i la cinta mètrica es poden compartir entre els diferents grups en el cas que

no n'hi hagi per a tots.

3 Quan cada grup ho té tot preparat, ha de llançar el dau per veure a quin punt, dels intervals

marcats a la recta, s'ha de col·locar Dash a l'inici de l'activitat i s’ha d’anotar al full de registre

que trobaran a http://bit.ly/1VPnRln. Seguidament, es tornarà a llançar el dau per obtenir la

resta de punts als quals Dash s'haurà de dirigir i també s'anotaran al full de registre. Per últim,

triaran el punt on Dash acabarà el recorregut.

4 Un cop marcats tots els punts del recorregut de Dash, els grups utilitzaran l'aplicació Blockly

per programar els moviments que el robot haurà de fer per passar pels diversos intervals de la

recta que l'atzar ha determinat.

En aquest punt, els alumnes i les alumnes hauran de sumar i de restar les distàncies que ha de recórrer Dash al llarg de la

recta que han creat. Una manera de fer que les instruccions siguin més eficaces, és introduint el concepte de multiplicació.

5 S'acaba l'activitat quan tots els grups han aconseguit programar Dash amb èxit i arribin a acon-

seguir la meta prefixada. Per acabar, els grups hauran de mostrar la forma en què han programat

a Dash i explicaran quines dificultats han trobat i què han après amb aquesta activitat.

ACTIVITAT

2 Cada grup marcarà a terra una recta numèrica de 120 cm de llarg utilitzant la cinta adhesiva i

marcarà, amb el retolador o el marcador, intervals a cada 10 cm.

Els intervals es poden graduar cap amunt o cap avall -i fins i tot utilitzar valors negatius- o bucles per poder treballar

la multiplicació.

Noms ...............................................................................................................................................

Llanceu un dau i marqueu el punt de partida ......................

Torneu a llançar el dau per marcar els moviments.

Escriviu els resultats als "box".

Proveu el que heu programat.

On acaba Dash? ................................................................

Escriviu el desenvolupament del que ha passat.

..................... ..................... ..................... .........

Inici        

Llançament 1 Llançament 2 Llançament 3 Final

+ + =

FULL DE REGISTRE
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Treballar els quadrilàters amb Dash
Creat per Michelle Eckstein, professora de tecnologia a l'escola Peak to
Peak Charter School de Lafayette, Colorado

Aquesta activitat està pensada per usar Dash i la seva aplicació de programació (Blockly) com a reforç

dels continguts de geometria. Per això, es proposen diversos reptes en què l'alumnat haurà d'identificar,

classificar, descriure i trobar el perímetre de diferents quadrilàters. D'aquesta manera, els alumnes i les

alumnes hauran d'utilitzar bucles, angles i la distància de recorregut en els seus algoritmes, si volen

superar els reptes que se'ls proposen.

DESCRIPCIÓ

· Dissenyar algoritmes per programar Dash de manera que pugui crear formes i figures geomètriques.

· Utilitzar l'aplicació Blockly per dissenyar un algoritme que permeti demostrar el càlcul del perímetre

d'un quadrilàter.

· Aprendre a calcular el perímetre de les diverses figures geomètriques.

OBJECTIUS

ESQUEMA GENERAL

Matemàtiques i programació

De 8 a 10 anys

2 - 3 alumnes

De 30 a 60 minuts

Una cinta mètrica, una cinta adhesiva, un Dash i una tauleta per grup.

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari
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Matemàtiques

De 8 a 10 anys

1 Per fer aquesta activitat s'han de crear grups de treball de entre 2 i 3 membres i facilitar-los

el material necessari (indicat anteriorment). També és recomanable fer un repàs general dels

conceptes que treballaran i que poden resultar útils per als alumnes i les alumnes: angle,

perímetre, tipus de quadrilàters, àrees...

2 Després, cada grup rebrà les targetes en què trobarà diferents reptes de diversos nivells de

dificultat (http://bit.ly/1k0ZqjR). Per superar els reptes, els alumnes i les alumnes hauran

d'aplicar els seus coneixements sobre geometria i dissenyar, amb l'aplicació Blockly, els

algoritmes que els permetin aconseguir els objectius proposats.

Per fomentar la reflexió sobre els seus propis aprenentatges, es pot demanar que a l'acabar cada repte redactin un

breu informe en què han d’indicar quins coneixements han portat a la pràctica, quines dificultats hi han trobat i com

les han resolt.

3 Un cop acabada l'activitat, es poden formular preguntes per reforçar els coneixements adquirits:

Quines formes es poden aconseguir utilitzant bucles? Quines formes poden crear-se només

amb línies individuals de codi, sense utilitzar bucles? Quins patrons heu observat?

Per fomentar el pensament creatiu i la introducció a l'enginyeria es pot crear un portallapis de cartró o de cartolina

per afegir-lo a Dash i que pugui dibuixar les formes que s'han programat amb Blockly. Per fer això, els grups

necessitaran blocs de LEGO®, connectors d'aquests blocs, dues gomes elàstiques i retoladors.

ACTIVITAT
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L'aventura de Dash pel món
Creada per Terri Eichholz, professora de l'escola North East
Independent School District a San Antonio, Texas

En aquesta activitat els alumnes i les alumnes usaran Dash i Dot per reforçar els seus coneixements sobre

els països i continents del món. A més, hi incorporaran l'escriptura i la narració creatives, i aprendran que

programar pot ser una via d'expressió creativa.

DESCRIPCIÓ

· Deduir les instruccions per programar Dash perquè pugui realitzar el recorregut indicat en una història

que transcorre pel planisferi terrestre.

· Aprendre la localització dels diversos països que s’esmenten a les històries treballades.

· Com a activitat d'ampliació, l'alumnat pot redactar de manera clara i estructurada una història que Dash

pugui reproduir mitjançant les accions i els moviments que li permet la seva programació.

OBJECTIUS

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari

Geografia, escriptura creativa i programació

De 6 a 9 anys

2 - 3 alumnes

De 30 a 60 minuts

Un Dash, un Dot, un planisferi gran (es pot fabricar amb cartolines,

retallant els continents i els països), unes històries que es puguin

representar i una tauleta per cada grup.

ESQUEMA GENERAL
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Socials

De 6 a 9 anys

1 Abans de començar aquesta activitat, es recomana que el docent llegeixi la història que s'ofe-

reix d'exemple: "Dash en cerca d'un tresor" a http://bit.ly/1k0ZqjQ.

Es pot utilitzar aquesta història o bé crear-ne

de noves seguint el mateix esquema que la

presentada com a model, perquè hi hagi més

varietat a l'hora de fer l'activitat amb els diver-

sos grups.

2 Abans de començar aquest viatge

al voltant del món, cal demanar a

l'alumnat que es divideixi en grups

d’entre 2 i 3 membres. Un cop

organitzats els grups i s’hagi repartit

el material necessari per fer l'activitat,

es pot començar a llegir la història.

A mesura que avancen en la història,

han de programar Dash perquè

interpreti les instruccions que s'indi-

quen al final de cada escena.

Als alumnes i les alumnes més avançats, en

l'ús de l'aplicació Blockly i les seves diverses

funcions, se'ls pot proposar que escriguin les

seves pròpies històries per aprofitar al màxim

les possibilitats de l'aplicació.

3 Quan cada grup hagi programat correctament Dash i Dot perquè interpretin la història,

haurà d'executar les seqüències d'ordres que hagi preparat. Se'ls permetrà que inventin un

final propi.

4 Finalment, es repassaran els

conceptes apresos en l'activitat,

com ara la localització dels

continents, dels punts

cardinals, a més dels

angles i dels conceptes

de programació de Blockly.

ACTIVITAT
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El robot narrador
Crear un espectacle de titelles amb Dot fent de titellaire

En aquesta activitat, els alumnes i les alumnes combinaran la programació amb l'escriptura creativa i la

narració. Els conceptes treballats inclouen el disseny d'algoritmes, les seqüències d'ordres i el flux de

control, així com la narració creativa amb el reforç d'una trama que sigui consistent, és a dir, que tingui

una introducció, un desenvolupament i una conclusió.

DESCRIPCIÓ

· Redactar una història ben estructurada en què s'identifiquin clarament la introducció, el desenvolupa-

ment i la conclusió.

· Utilitzar l'aplicació Blockly per programar Dash i Dot perquè interpretin el guió escrit per a aquesta

activitat.

OBJECTIUS

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari

Escriptura creativa i programació

De 7 a 10 anys

2 - 3 alumnes

De 30 a 60 minuts

Un Dash, un Dot, una tauleta, material per crear l'escenari i l'atrezzo

(cartolina, cola, retoladors, teles, tisores...).

ESQUEMA GENERAL
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Llengua

De 7 a 10 anys

1 En primer lloc es formaran els grups, es repartirà el material necessari per fer l'activitat i

s'explicarà el repte que se'ls proposa: escriure i filmar una història interpretada per Dash & Dot.

És important explicar que poden confeccionar el decorat i l'atrezzo que considerin necessari.

2 Aquesta activitat tindrà diverses fases:

· Cada grup haurà d'escriure un guió clar i estructurat d'una història.

· Seguidament crearan l'escenari i vestiran els robots segons els seus personatges amb acces-

soris que trobin a classe o que hagin portat de casa: cartolina, cartró, teles, tisores, etc.

· A continuació, hauran de programar, provar i corregir, si cal, els algoritmes perquè Dash i Dot

puguin interpretar la història que els grups han preparat.

· Finalment... S'aixeca el teló i comença la representació! Amb els algoritmes acabats i validats,

cada grup podrà gravar un vídeo curt de la interpretació dels robots.

En el cas que algun grup tingui dificultats per definir i crear una història, es poden utilitzar alguns relats preparats

d'antuvi o proposar la representació d'algun conte clàssic o d'alguna història popular.

3 Després de l'activitat, s’ha de fer una posada en comú en què cada grup podrà compartir el seu

vídeo amb la resta de la classe, juntament amb un breu resum de la seva trama argumental i del

procés que ha seguit al planificar la seva aventura narrativa.

ACTIVITAT
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Practicar velocitat i distància amb Dash
Creat per Susan Prabulos, professora de tecnologia a l'escola Meadow
Lane Elementary de Lincoln, Nebraska

En aquesta activitat, l'alumnat treballarà els passos del mètode científic mitjançant la comprovació

d'hipòtesis, utilitzant la programació de Blockly i els robots. Aprendrà sobre la definició de variables,

la formulació d'hipòtesis, l'obtenció de dades, l'anàlisi i la interpretació de dades.

DESCRIPCIÓ

· Practicar els passos bàsics d'una investigació basada en el mètode científic per trobar la resposta a

una pregunta.

· Dissenyar un experiment senzill que permeti obtenir la informació necessària per contrastar la hipòtesi

plantejada.

OBJECTIUS

Tema

Edat

Nombre d’integrants del grup

Temps de realització

Material necessari

Ciències i programació

De 8 a 10 anys

2 - 3 alumnes

30 minuts

Un Dash, un Dot, una tauleta, una cinta mètrica, una xinxeta i un full

de registre per grup.

ESQUEMA GENERAL
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Naturals

De 8 a 10 anys

1 Es comença l'activitat repassant el mètode científic. Per fer-ho es pot utilitzar el full de registre

a l'http://bit.ly/1VPnRll, en què es presenta una hipòtesi i els passos bàsics per comprovar-la.

Després d'aquest repàs es planteja la tasca encarregada, es divideix la classe en grups d'entre

2 i 3 membres i s'entrega el material necessari (una tauleta, un Dash, una cinta mètrica, una

xinxeta per fixar la cinta, un full de registre i un llapis).

2 Els grups han de llegir atentament la pregunta que es proposa al full de registre i se'ls deixa un

temps perquè reflexionin sobre les variables que hi intervenen, quina hipòtesi proposa i quin

tipus d'experiment han de fer per comprovar-la.

3 Quan els grups han dissenyat els seus experiments, és el moment d'obtenir-ne les dades.

Per això hauran de mesurar i anotar cada observació al full de registre.

En l'exemple, es va demanar que cada grup escollís una distància fixa de moviment (en aquest cas va ser de 40 cm).

Es varen fer tres proves, amb Dash, a la distància escollida i amb cada velocitat (per exemple, molt lent, lent, normal,

ràpid, molt ràpid).

4 Per finalitzar l'activitat, cada grup ha d'examinar el seu full de registre buscant patrons que es

repeteixin i informar a la resta de companys i companyes si els seus resultats reforcen o no

les seves hipòtesis. És important aclarir que, malgrat que els resultats desmenteixin la hipòtesi

inicial, l'experiment haurà estat útil.

Als estudis científics, els resultats acostumen a donar peu a noves preguntes. Com a ampliació de l'aprenentatge,

es pot demanar als alumnes i a les alumnes que pensin altres preguntes que vulguin formular seguint el mètode

científic i utilitzant Dash i Dot per comprovar-les.

ACTIVITAT
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www.vicensvives.com/robots-educatius

Vicens Vives distribuïdor exclusiu en l'àmbit educatiu de Dash & Dot.

Poden seguir-nos a les xarxes socials!

Disponible a:

Descobreixi molt més sobre
Dash & Dot a:
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