
ACTIVIDADE
DESCRICIÓN

Nas sesións de robótica dirixidas a alumnado de 1º   de EP realizase o proxecto 
Ventilador  de enfriamento e o Caracol brilante con lego wedo 2.0.

A metodoloxía  foi a través  de parellas  en cada wedo 2.0  ou en trios  (dado que 
se apuntaron  bastantes alumnos/as).
Repartiuse o recreo  15 minutos  para facer  o venrtilador  e 15 minutos  para o 
caracol.
No resultado final : Todos os grupos acadaron os obxetivos e remataron no 
tempo indicado, deixando as pezas e o material  nas caixas debidamente 
recollido e clasificado.

ACTIVIDADE 

Alfín / Animación lectura / Formación de Usuarios / Técnicas de estudo / 
Robótica / Obradoiros / Stem / Familias / Proxectos...

RECEPTORES (idades, cursos, familias, mestres...)

1º de EP .

DATA DE REALIZACIÓN 

OS luns na hora do recreo  realizase o obradoiro. ( Para 1º   o 6 e 13 de maio)

EQUIPOS IMPLICADOS DA ACTIVIDADE

Equipo de biblioteca Carlos Labraña.

LUGAR NO QUE SE LEVA A CABO

Biblioteca  Sala  Marieta.



OBXECTIVOS

-Construir un modelo Lego.
-Conectalo co ipad.
-Programar o motor para que xire  a distintas velocidades.
-Programar o caracol para que emita  un destello de luz.

CONTIDOS TRABALLADOS

-Traballase a orientación espacial,exploración e manipulación.
-O traballo en equipo.
-A memoria , razoamento e atención.
-Achegase ao alumnado  ás TICS (construcción, deconstrucción, variables  e 
secuencias).

MATERIAIS E RECURSOS PRECISOS

-material (pezas,..) do que se compón cada wedo  2.0.(6 wedo).
-6 Ipad.

AVALIACIÓN

REALIZOUSE A ACTIVIDADE?  SI   NO

O ALUMNADO ESTIVO MOTIVADO DURANTE A REALIZACIÓN? SI   NO

A ACTIVIDADE ESTÁ RELACIONADA CO CURRÍCULUM?  SI   NO

PODO AVALIAR ESTÁNDARES COA ACTIVIDADE?  SI   NO

OS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA REALIZAR A ACTIVIDADE FORON... 
axeitados  tanto os persoais  (3 membros do equipo) como  materiais.

NADA AXEITADOS – 1  2  3  4  5  MOI AXEITADOS

A TEMPORALIZACIÓN FOI CORRECTA?  SI  NO

TODOS NOS SENTIMOS INFORMADOS?  SI  NO

OBSERVACIÓNS / OPINIÓNS / SUXESTIÓNS? Este ano  para inicialos  ao 
alumnado propuxose de xeito voluntario  a asistencia  a  eses obradoiros  pero 
estes proxetos poden avaliarse con estandares.
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