
 

 

ROBÒTICA A L´EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Resum 

___________________________________________________________________________ 

Als últims anys, s'ha produït un augment de l'ús d'aparells tecnològics a les escoles              
(pissarres digitals interactives, robots, tauletes digitals, etc), cada vegada a edats i etapes             
més primerenques. Pensem que, a l´Educació Infantil, hi han d´incloure les TIC (Tecnologies             
de la Informació i la Comunicació) però en el moment adequat, sempre des del respecte al                
moment evolutiu dels infants i garantint que el seu ús no desplaça de les nostres aules                
l´aspecte manipulatiu, sensorial i experiencial amb materials naturals. 
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1. Reflexions en torn a la idea d’infància. 

__________________________________________________________________________________ 

 

La nostra idea d’infància, entre molts altres aspectes fonamentals, entén que cadascú dels             
infants té una curiositat innata per tot allò que els envolta. Pensem que el contacte amb la                 
Terra i els elements naturals són fonamentals per al desenvolupament global de xiquetes i              
xiquets.  
 
L´exploració d´allò que és nou, la necessitat d´associar-ho al moviment i el seu esperit actiu               
fan que qualsevol plantejament o activitat haja de girar entorn del descobriment del seu cos               
i a la seua interiorització. L'infant mostra unes ganes d'aprendre i de descobrir que              
destaquen per damunt de qualsevol altra cosa i al costat de les seues necessitats de relació,                
de comunicació i de ser escoltat, ens marquen clarament el camí clar cap a on posem la                 
nostra mirada i el nostre esforç.  

 

Treballem amb infants capaços, amb potencialitat i amb ganes de viure i gaudir de la               
quantitat més gran d´experiències possibles. A més a més, trobem davant de nosaltres             
éssers particulars i únics amb unes necessitats que cal atendre des de la nostra tasca docent.  

 

 
“Un buen juguete es aquel que, sin ser nada en concreto, puede ser todo”     

        FRANCESCO TONUCCI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Reflexions sobre robòtica a l´Educació Infantil. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Des del cefire d´Educació Infantil valorem la importància que tenen les TIC aplicades a              
l'ensenyament/aprenentatge i mai donarem l´esquena a l´ús a les aules de determinats            
aparells tecnològics, ja que aquests formen part de la nostra societat actual. Però cal dir que                
les nostres línies d'actuació ens guien cap a la utilització de materials naturals i manipulatius               
en aquestes edats. El nostre treball d´investigació amb relació al processos maduratius i             
d´aprenentatge conclou que l'ús dels robots seria recomanable introduir-ho com a mínim a             
l’últim curs de l’Educació Infantil. 
 

 

 

 

Diversos estudis associen l'ús de les pantalles i les noves tecnologies a un desenvolupament              
més retardat de xiquetes i xiquets de determinades edats. Segons Sheri Madigan,            
investigadora de la universitat de Calgary, els infants que més tecnologia consumeixen als             
2-3 anys, menys capacitats aconsegueixen als 4-5. Aquesta investigació analitzava el progrés            
dels infants en els següents dominis clau:  
 

- comunicació  
- habilitats motores (grosses i fines)  
- resolució de problemes  
- habilitats socials.  

 

L´estudi exposa que el desenvolupament infantil es desplega ràpidament en els primers 5             
anys de vida, pel que és un període crític de creixement i maduració. La utilització en excés                 
d´aparells tecnològics en edats primerenques, priva a l´infant de situacions compartides i de             
comunicació en pro de moments on la individualitat preval per sobre de tot. Fomentar              
situacions de relació interpersonals és fonamental per al desenvolupament global a aquestes            
edats.  

 
Vivim en una era tecnològica on l'infant té al seu abast un excés d'estímuls visuals i de                 
motivació on els elements naturals i els materials manipulatius queden en un segon pla.              
Aquestes situacions, aparentment innovadores, desplacen del dia a dia de les nostres aules             
el treball col·laboratiu, compartit, social i relacional cap a un ús principalment individual que              
caracteritza les metodologies amb tauletes tàctils, ordinadors i robots. Per tant, les nostres             
línies d'actuació van encaminades a retardar l´ús dels aparells tecnològics cap als 5 anys.  



 

Això no vol dir que no es puga desenvolupar el Pensament Computacional als nostres infants               
al llarg de l'Educació Infantil, entenent aquest com a aquell “procés mental utilitzat per a               
formular problemes i les seues solucions de manera que les solucions es plasmen de forma               
adequada per a ser dutes a terme per qualsevol agent que processe informació”, segons              
Jeanette Wing, (2010) actualment directora de Ciència de Dades en l'Institut Avanessians de             
la Universitat de Columbia. Aquesta definició implica un aspecte que és molt significatiu per              
a nosaltres: el Pensament Computacional és un procés de pensament independent de la             
tecnologia però que es pot complementar amb aquesta.  
 

  

Nombrosos estudis examinen els avantatges de la introducció del         
Pensament Computacional en l'ensenyament obligatori. I és que el         
Pensament Computacional permet als xiquets i xiquetes, i joves         
pensar d'una manera diferent a l'hora de resoldre problemes,         
analitzar els assumptes quotidians des d'una perspectiva diferent        
(Lee et al., 2011), desenvolupar la capacitat de descobrir, crear i           
innovar (Allan et al., 2010), o entendre el que la tecnología pot            
oferir-los. [Font: Computhink]. 

  

 
 

 
D´altra banda, altres informacions apunten que els gurús de Silicon Valley (Apple, Google,             
Yahoo, etc) envien els seus fills i filles a escoles on els ordinadors i les noves tecnologies                 
brillen per la seua absència i aposten per l'experimentació al món reial, tornar als materials i                
elements naturals posant èmfasi en el foment de la creativitat, la curiositat i les habilitats               
artístiques innates en els més menuts. Aquesta i altres raons són les que han fet que moltes                 
mares i pares es plantegen l'educació dels seus fills i filles i opten per escoles alternatives,                
amb programes educatius i plans d'estudis heterodoxos, que fugen de la uniformitat, dels             
llibres de text i de la divisió dels infants per edats. 
 
 
 

García i els seus col·laboradors (1995), assenyalen que l´us de          
l'ordinador a l'aula de matemàtiques pot tindre moltes        
incidències, i parlen d´avantatges i inconvenients.      
L'inconvenient més important que apunten indica que des del         
punt de vista cognitiu, els ordinadors poden portar als infants          
a què abandonen el sentit crític, doncs dipositaran una         
confiança cega en les respostes de la màquina. També és          
possible que perden destreses i habilitats bàsiques si tot el          
treball es  du a  terme     amb aquests instruments.  
  

  

 

   

  

https://www.cs.columbia.edu/~wing/
https://www.cs.columbia.edu/
https://www.cs.columbia.edu/
https://intef.es/wp-content/uploads/2017/02/2017_0206_CompuThink_JRC_UE-INTEF.pdf
https://intef.es/wp-content/uploads/2017/02/2017_0206_CompuThink_JRC_UE-INTEF.pdf


 

“Ordinadors, Internet, calculadores i altre tipus de recursos tecnològics posseeixen un gran            
potencial per a l'educació en general i per a l´educació matemàtica en particular, però aquest               
potencial no deu ser usat com a excusa per a portar a l'aula de matemàtiques tot allò que                  
sorprèn per la seua versatilitat. És necessari planificar amb detall quin ús volem donar-li,              
quines competències volem i podem desenvolupar als nostres escolars, quines tasques devem            
dissenyar per aconseguir-ho, i quin sistema d´avaluació posarem en pràctica per mesurar            
eixe desenvolupament”  

 

                                                (Lupiáñez y Codina, 2004; Lupiáñez, 2000). 
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