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Introducció

Des de fa ja uns anys el nostre institut utilitza, a secundària, diferents models de robots de la marca Sphero

(Spark i Bolt) per a treballar en diferents àrees de la ciència. Sense entrar en el fons tecnològic, aquests

robots presenten una sèrie de sensors que permeten aconseguir dades interessants per als estudis que es

vulguin realitzar. A més, la seva aplicació Sphero Edu permet aprofitar al màxim el seu ús, des de un nivell

bàsic (dibuixar) fins a un més avançat (programació amb Javascript), passant per una programació per blocs

(Swift) que és la més utilitzada. Un nou model s’ha estrenat aquest curs, Sphero indi ( ), un petit cotxe que1

circula en sentits i direccions diversos segons unes fitxes de colors, amb la possibilitat de programar-se.

Llavors, fins a quin punt el seu ús pot introduir-se en l’Ecologia o en l’estudi del cos humà? Es considerarien

eines complementàries a les classes més tradicionals? L’entorn col·laboratiu d’Sphero Edu proposa

nombroses activitats ( ), però no s’ha trobat cap que incloguin aquestes dues àrees de la Biologia. Aquesta, i2

el fet que provant aquests robots, considerem que pot ajudar a entendre millor algun dels seus conceptes, ha

estat la motivació per fer aquest treball.

Hipòtesis

La utilització dels robots per ensenyar continguts en ciència permetria crear materials més dinàmics i

augmentar el grau d’interès i de satisfacció de l’alumnat vers la matèria.

Objectius

Introduir la robòtica en algunes àrees de la Biologia com a eina per fer entendre i dinamitzar els continguts de

la classe, a partir de la creació d’activitats més dinàmiques i complementàries als continguts que es donin.

Metodologia seguida

Aquest curs ha estat la primera vegada que s’ha fet un grup de treball per utilitzar els robots Sphero en

diferents àrees de la ciència. A llarg d’un trimestre s’han realitzat diferents activitats, però que en aquest

informe s’explicaran dues de l’àmbit de l’Ecologia i de l’estudi del cos humà. Els dos tipus de robots que s’han

utilitzat han estat Sphero Bolt i Sphero Indi (fig. 1).

El primer àmbit va ser l’estudi de la relació entre el porc senglar i les persones en el Parc de Collserola. Per

fer-ho s’ha creat primer una estora de 2 x 4 m a partir d’un dibuix del parc que es va buscar a la xarxa. Es va

demanar permís a l’empresa que el va crear que va ser la mateixa que després va fabricar aquesta estora. En

ella es presenten alguns dels elements més característics del parc (fig. 2). Posteriorment, es van utilitzar

quatre situacions que es mostren al web del Parc de Collserola ( ) i es van crear unes fitxes plastificades que3

formen part dels reptes a treballar (fig. 3). Seguidament, es van definir una sèrie d’itineraris pel parc que

permetés la realització del repte corresponent per part de cada grup d’alumnes (6 en total), amb l’ús dels

robots Sphero que actuaven com a senglars o com a humans (fig. 4).

Finalment, es va dissenyar el segon bloc, on s’estudia el cos humà, en concret els aparells digestiu i

respiratori. En aquest cas, es va utilitzar el robot Sphero indi i les fitxes de colors (fig. 5). Es tractava,

3 Parc Natural Collserola (2022). Atenció als senglars!: https://www.parcnaturalcollserola.cat/atencio-als-senglars/
2 Sphero (2022). Sphero Edu: https://edu.sphero.com/cwists/category
1 Sphero (2022). Sphero indi: https://sphero.com/pages/sphero-indi

https://www.parcnaturalcollserola.cat/atencio-als-senglars/
https://edu.sphero.com/cwists/category
https://sphero.com/pages/sphero-indi


respectivament, de simular el moviment de l’aliment i de l’aire a partir de la creació d’un circuit de peces de

colors. S’han dissenyat també unes fitxes amb imatges de diferents parts dels dos aparells amb les seves

corresponents explicacions, que s’havien de col·locar al costat de les fitxes de colors (fig. 6).

Fig. 1. Tipus de robots utilitzats. Fig. 2. Detall de l’estora del Parc. Fig. 3. Fitxes dels reptes.

Fig. 4. Situació d’un robot a l’estora. Fig. 5. Sphero Indi i les fitxes de colors. Fig. 6. Fitxes de les parts dels aparells.

Resultats

Els materials s’han utilitzat a les classes de Biologia i Geologia de 4t de l’ESO (fig. 7) després de ser realitzats

al llarg d’aquest quadrimestre a l’optativa d’Sphero de 2n de l’ESO. Els alumnes havien de fer els reptes

segons les targetes i havien de programar els robots perquè interactuessin entre ells. El segon material s’ha

provat als grups de 3r de l’ESO a la matèria de Biologia i Geologia (fig. 8) per introduir el funcionament dels

aparells digestiu i respiratori. Van realitzar un circuit que simulava la circulació dels nutrients i de l’aire respirat,

respectivament, juntament amb la col·locació de les fitxes en els llocs aproximats d’on es produïa una funció.

Fig. 7(e). Un moment de l’explicació
a l’alumnat de 4t de l’ESO.

Fig. 8(d). alumnes de 3r de l’ESO fent
l’activitat de l’aparell respiratori.

Conclusions

L'ús dels robots a les diferents activitats ha ajudat l’alumnat a entendre els objectius marcats per a cada una

d’elles, segons una valoració que se’ls ha donat a final de cada una d’elles. El fet que els robots es mouen i

que els reptes siguin d’interacció entre animals i humans, o del funcionament del cos, fa que siguin eines

adequades per a aquest tipus d’activitats. A més, ha permès aprendre més sobre els robots i les possibilitats

que tenen per a la realització de noves que es puguin realitzar a la matèria d’Sphero.
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