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1. Nome do proxecto: Roboarzúa 

2. Coordinadora do proxecto: María Teresa Díaz Martínez, mestre en língua 

DNI:  33849627K 

3. Dirección: Rosa María Cajade Rodríguez, mestre de primaria DNI: 33275077B 

4. Profesorado participante:  

 María del Carmen Casal Tato, mestre especialista en Educación 

Física, DNI: 52482973D 

 Mª Dolores López Casal, mestre de primaria DNI: 30601955H 

 Rosa María Cajade Rodríguez, mestre de primaria DNI: 

33275077B 

5. Niveis educativos no que se implantará o proxecto: 6º de Educación 

Primaria. 

 

6. Informe experiencia educativa 

Este curso solicitamos participar noutra iniciativa proposta pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de fomento de actividades 

STEM: "Introdución á robótica" así como contamos cun gran historial na 

participación de diferentes programas de innovación  dentro  Plan Proxecta, 

premiados varios anos consecutivos con primeiros e segundos postos así 

como o recoñecemento do primeiro premio PROXECTA 2016 na categoria A. 

dada a pouca experiencia neste tipo de actividades aceptamos todo tipo de 

formación necesaria para levalo a bo porto, só contamos coa boa intención e o 

querer facer chegar ao noso alumnado contidos que favorezan o seu 

desenvolvemento persoal a todos os niveis. 

 

7. Áreas disciplinares do proxecto: matemáticas, ciencias naturais, tecnoloxía, 

ciencias da información e comunicación, educación física e plástica. 

 

8. Obxectivo xeral: 

Realizar proxectos nos que mediante o deseño, a construción e a 

programación de robots os estudantes poidan, por unha parte visualizar, 

explorar e comprobar conceptos de razoamento das áreas de coñecemento 

involucradas e, por outra, formular e experimentar alternativas para arranxar 

problemas ou facer tarefas. Búscase ademáis estimular o desenvolvemento de 

habilidades para traballar de forma colaborativa cos compañeiros e para a toma 

de decisións como equipo, podendo escoitar, discutir e respetar ideas e opinión 

doutros. 
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9. Obxectivos específicos: 

 

 Introducir aos pequenos e pequenas de forma divertida e participante no 

mundo da robótica Lego, xa iniciados este ano tamén en 4º de 

Educación Infantil. 

 Achegar aos pequenos e pequenas á ciencia e a tecnoloxía a través da 

robótica, unha área en pleno desenvolvemento na que conflúen outras 

áreas de coñecemento como matemáticas, inxenería, eléctrónica, 

mecánica e informática, xunto con plástica. 

 Comprender, utilizar e poñer en práctica conceptos de razoamento 

mecánico (física aplicada) tales como: forza, velocidade, aceleración, 

fricción, (rozamento) centro de gravidade, engranaxes, torque, relación, 

transmisión, vantaxes mecánica, traballo, potencia, etc. 

 Utilizar a creatividade para deseñar, construir e programar robots. 

 Participar activamente en proxectos realizados en equipo, 

colaborativamente. 

 Solucionar problemas mediante acordos con compañeiros. 

 Utilizar ferramentas TIC para programar os robots e presentar os 

resultados. 

 

10. Xustificación e fundamentación da importancia e a utilidade do proxecto 

 

No marco de pensar que o ingreso das TICs nas institucións educativas facilita  

as relacións cos novos saberes  e  é resposta a certas demandas do mundo do 

traballo,  acompañando a progresiva apropiacion daquelas e o seu uso para 

mellorar as prácticas habituais na aula e explorar novas co obxecto de mellorar 

a calidade educativa  e formar nenos e nenas das escolas de primaria para o 

mundo. 

Partimos de que no mundo laboral e na Unión Europea, hai moita preocupación 

polas carreiras STEM / STEAM, é dicir, as relacionadas coa ciencia e a 

enxeñería. Aínda que as carreiras máis técnicas teñen máis traballo que a 

humanística e o interese pola ciencia e a tecnoloxía creceu desde 2010, por 

exemplo, segundo un informe, o número de alumnos matriculados en estudos 

de ciencia e enxeñaría, representaron só o 28% de todos os estudantes 

universitarios, mentres que os estudantes de ciencias humanas e sociais 

representaron máis do 57%. Sendo consciente de que a ciencia e a tecnoloxía 

son un dos motores do desenvolvemento económico nun país e que no 

contexto no que vivimos cada vez máis necesitaremos máis e máis persoas 

con educación superior en ciencia e tecnoloxía, para motivar, inspirar e xerar 

interese para estes tipos de titulacións ás próximas xeracións para que sexan 

capaces de innovar, traballar en equipos e resolver calquera tipo de problema 

que lles plantexa, impulsando e garantindo un futuro mellor. Así como 
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aumentar o número de rapazas nestas especialidades e fomentar a igualdade 

de xénero. 

Dentro do curso 2017-2018, esta escola en sexto nivel quere desenvolver dúas 

liñas de actuación para garantir o éxito de cada alumno e alumna. Por unha 

banda, aplicar a creatividade e a innovación na práctica profesional e, por 

outra, promover unha cultura de innovación educativa e implementar boas 

prácticas. 

 As vantaxes da aprendizaxe baseada en proxectos son innumerables. A 

continuación destacamos algunhas: 

1. Motiva aos alumn@s para aprender. O profesor/a esperta a curiosidade 

do alumno mediante elementos ligados á súa realidade que o estimulan a 

investigar e aprender. 

2. Desenvolve a súa autonomía. Os alumnos son os protagonistas do 

proceso: planifican o proxecto, distribúen as tarefas, poñen as ideas en común, 

toman as súas propias decisións e elaboran o produto. 

3. Fomenta o seu espírito autocrítico. Alenta aos alumnos para avaliar o 

seu propio traballo e a detectar fallos no proceso de traballo co obxectivo de 

que aprendan dos seus erros e melloren os resultados nun futuro. 

4. Reforza as súas capacidades sociais mediante o intercambio de ideas e 

a colaboración. Os alumnos poñen en común as ideas, debaten e acordan 

decisións. Mediante a aprendizaxe colaborativa, apóianse os uns aos outros 

para aprender e conseguir un obxectivo común.   

5. Facilita a súa alfabetización mediática e informacional. Durante a 

investigación desenvolven a súa capacidade para buscar, seleccionar, 

contrastar e analizar a información. 

6. Promove a creatividade. Deben poñer en marcha todas as estratexias e 

ideas posibles para elaborar un produto que dea resposta á cuestión exposta. 

Así, poden realizar vídeos, campañas, maquetas,  

folletos ou calquera outro elemento que apoie a súa resposta. Canto máis 

orixinal sexa o produto, mellor. 

7. Atende á diversidade. Estimula tanto aos estudantes con problemas de 

aprendizaxe como aos alumnos máis avanzados ou superdotados. Aos 

primeiros axúdalles a aprender mediante a interdependencia positiva cos seus 

compañeiros, mentres que aos segundos ábrelles todo un campo de 

posibilidades para desenvolver plenamente as súas capacidades. 

  Dende o colexio, desenvolvemos unha comisión de "Tecno-Ciencias" 

que xestiona e canaliza as tarefas da escola con proxectos innovadores. Estas 
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son algunhas das actividades que realizamos para traballar STEM a nivel 

gradual, empezando polo máis sinxelo e ir aumentando na complexidade. 

 Participación na Semana STEM 

 Activaremos talleres informáticos e usamos a ferramentas como 

Kodetu, linguaxe de programación Scratch.  

 Incorporaremos Google CS First Club para traballar desde a linguaxe 

Scratch e outras actividades como a Tecno Zone, sesións de 'The time 

of the code' ou Minicraft. 

 

Todo pouco a pouco para introducilos no mundo da ROBÓTICA 

EDUCATIVA, partindo de que un robot é un dispositivo electrónic, xeralmente 

mecánico que desempeña tarefas a través dun programa definido. 

A robótica educativa é unha corrente educativa empregada nos 

diferentes niveis educativos de Corea, Xapón,Estados Unidos, España, iatalia 

entre outros países desenvolvidos. Xorde como froito das investigacións nos 60 

por Seymor Papert e outros do MIT, quen crearon dispositivos tecnolóxicos 

para que os rapaces e rapazas sexan que de construir edificios e máquinas. 

Nunha das obras de Papert "La máquina de los niños" pon de manifesto 

a necesidade de crear unha materia que valore o coñecemento pola utilidade, 

pola súa compatibilidade coas demáis e axietándose ao estilo persoal de cada 

quen, a cibernética. As teorías de Piaget e de Vogostski ofrecen o marco 

teórico axeitado para levar a cabo as actividades de Robótica Educativa, tanto 

con robots virtuais como con robots reais e simples. 

Trataríase dunha aprendizaxe constructivista, xa que se lle poñen 

tarefas a resolver ao alumnado implicado, fomentando a cooperación entre 

mestres e alumnado e integrándoas nos procedementos técnicos e 

tecnolóxicos de caracter máis xeral e abstracto. Foméntase a creatividade 

dende o punto cero, onde desñan e constrúen as súas propias creacións, 

primeiro mentais e logo físicas. Créase un ambiente de aprendizaxe dinámico e 

multidisciplinario, integrado dentro do propio currículo, onde o alumnado 

emprega os seus coñecementos de matemáticas, ciencias naturais e 

experimentais, tecnoloxía, ciencias da información e da comunicación, dunha 

forma nova e divertida, promovendo a interiorización das aprendizaxes e 

introducindo novos conceptos que complementarán e faciliatarán que o 

alumnado logre acadar os obxectivos e competencias plantexadas no currículo 

vixente. 

Construir un robot implica coñecementos de moitas áreas como 

mecánica (estructura do robot), electricidade (animación do robot), electrónica 

(comunicación entre robot e ordenador), informática (desenvolvemento dun 

programa para controlar o robot), competencia de comunicación oral e 
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escrita...ademáis de desnvolver competencias para este novo milenio: 

 

 Capacidade de prevención e resolución de problemas, toma 

de decisións: 

o Capacidade mental.  

o Pensamento reflexivo.  

o Sentido de anticipación.  

o Actitudes creativas.  

 En relación coa formación científica e tecnolóxica:  

o Cultivo de actitudes científicas (sorpresa, curiosidade, 

análise, investigación).  

o Coñecemento da cultura tecnolóxica (informática, redes e 

video).  

o Capacidade para buscar, obter e xestionar información.  

 Inherente no desempeño social:  

o Confianza en si. 

o Liderado.  

o Autoestima. 

o Buscar desafíos. 

o Capacidade para traballar como equipo. 

o Capacidade para traballar de forma colaborativa.  

o Negociar.  

o Saber escoitar e comunicarse cos demais 

o Capacidade de traballar ao seu ritmo. 

 

11. O noso proxecto 
 

ROBOARZÚA é un espazo de experimentación para desenvolver na 

escola, no que se aplican estratexias tanto de aprendizaxe activa como 

construccionista. Nel exponse problemas e os estudantes xeran maneiras 

creativas e posibles para resolvelos. Utilizaremos Kits para Robótica de Lego 

Mindstorms (conxuntos de elementos de robótica), cada un deles composto por 

fichas de LEGO, plataformas programables LEGO (RCX e NXT), unha linguaxe 

de programación icónico chamado RoboLab e algúns sensores (tacto, 

luminosidade, etc.). Os robots que se constrúen cos elementos destes Kits son 

resistentes e non demandan coñecementos de electrónica para funcionar.   

Búscase facilitar, mediante experimentación, a aprendizaxe de 

conceptos de razoamento mecánico (física aplicada) tales como: forza, 

velocidade, aceleración, fricción (rozamiento) centro de gravidade, engrenaxes, 

torque, relación, transmisión, vantaxe mecánica, traballo, potencia, etc.   

As actividades realízanse co apoio do profesorado, quen ao longo do 

proxecto formula aos estudantes preguntas retadoras e pertinentes que os 
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orienten e permítanlles deducir os conceptos necesarios para cumprir cos 

requirimentos do proxecto que están a traballar.  

En canto a metodoloxía e a temporalización, este proxecto 

desenvolverase durante a totalidade do curso en horario curricular (un día á 

semana, dúas horas). As actividades levaranse a cabo, segundo sexan as 

necesidades, nunha aula con boa iluminación e dotada con espazo para que os 

alumnos, e os seus netbooks, desenvolvan as actividades normalmente, ou na 

propia aula reorganizada adecuadamente. A dinámica de traballo na aula de 

medios co programa de robótica educativa, require que o docente promova a 

disciplina e o traballo en equipo. 

Requírese dun traballo colaborativo en equipos con roles ben definidos. 

Do mesmo xeito que o traballo colaborativo noutros ámbitos educativos 

que utilizan tecnoloxía, é importante o concepto de rol, así como o de equipo e 

a cantidade de membros que poden traballar con cada kit.   

É importante deixar libre a creatividade do estudante nos momentos 

adecuados e guialo nos procesos de desenvolvemento. 

Cada kit debe ser manipulado por un equipo formado por  5 integrantes 

que asumirán algún dos roles que se describirán posteriormente. Cada equipo 

é responsable dun kit e do seu coidado durante o desenvolvemento da sesión. 

Durante as primeiras reunións é importante a exploración dos mesmos para 

coñecer as pezas e o seu funcionamento.   

 Cada estudante dentro do seu grupo, deberá asumir un dos seguintes 

roles:   

 Líder de proxecto: responsable pola boa marcha do traballo do equipo; 

isto é, planificar as actividades dentro do grupo para asegurar que a 

tarefa ou o proxecto proposto leve a cabo dentro das condicións e os 

tempos estipulados. Debe coordinar as tarefas e lograr acordos cos 

demais participantes. Esta persoa é elixida polos membros do equipo. 

Debe responder cando o docente e/ou algún outro equipo solicite unha 

explicación sobre o realizado. 

 Especialista en materiais: responsable de administrar os materiais dos 

Kits e de seleccionar os máis adecuados para a tarefa proposta. 

Encárgase de manter a orde, distribuír os elementos dentro do seu 

equipo no momento necesario de acordo ás actividades desenvolvidas e 

gardalos, inventariados, ao finalizar a cada sesión. O seu papel é moi 

importante debido a que debe traballar moi de preto co construtor para 

realizar o proxecto.  

 Construtor: responsable principal polo deseño e construción do robot. 

Esta persoa debe acordar cos demais membros do equipo como levase 

a cabo o proxecto e que deseño terá o robot; ademais, debe coordinar o 

seu traballo co do especialista en materiais para decidir como utilizar da 

mellor maneira os recursos dispoñibles. Na fase de programación do 
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robot, é o encargado de levar o rexistro dos datos do proxecto para a 

súa análise posterior (toma de tempos, documentación das diferentes 

actividades ou accións, etc.). Se se reproduce un modelo a partir dalgún 

libro de texto en formato papel e/ou dixital, deberá interpretar os pasos 

de armado de cada estrutura do robot.  

 Programador: responsable da programación do robot. Debe estar en 

permanente contacto co construtor posto que a programación varía 

dependendo do deseño acordado e a tarefa que se queira cumprir. Na 

fase de deseño é o encargado de levar o rexistro dos datos (Caderno de 

traballo) do proxecto para a súa análise posterior (toma de tempos, 

documentación das diferentes actividades ou accións, etc.).  

 Comunicador: o responsable por comunicar as ideas do grupo, 

comunicarse cos outros grupos e co docente facilitador. A súa función é 

facilitar a comunicación tanto cara ao interior do grupo como co resto 

dos seus compañeiros e docente. Líder expositor no momento de 

socializar os resultados, tanto en forma presencial como virtual. Guía e 

crea a exposición dos resultados e achados do equipo. Toma nota das 

preguntas e dúbidas do equipo no seu conxunto, de como se desenvolve 

o traballo.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


