
Repte: STEM Maze 
 
Avui us plantegem un repte, un recorregut que us portarà de passeig pels diferents laboratoris d’un 
centre educatiu. Per superar-lo teniu una hora i mitja, estem segurs que sereu capaços de fer-ho i també 
que ho passareu molt bé. 

 
 

Fases 

El repte es divideix en 8 fases que podeu resoldre de formes diferents. La puntuació final dependrà de la 
forma en què hàgiu resolt cadascuna de les fases: 

1. En iniciar el programa, cal inicialitzar les variables que es consideri convenient, mostrar el fons i 
els personatges que calgui i en la posició que correspongui. 

2. Fer que el robot recorri el laberint de forma automàtica passant per tots els laboratoris  
3. En arribar a cadascun dels laboratoris, si la variable mostraPersonatges (vegeu l’apartat de 

Variables) val 1 s’haurà de canviar el fons de l’escenari pel que correspongui en cada cas, i 
amagar el robot i tots els objectes del laberint. Cas que mostraPersonatges no valgui 1, el robot 
seguirà el seu recorregut i no farem res. 

4. S’haurà de presentar les imatges de tres personatges rellevants, només un d’aquests 
personatges serà conegut pel seu treball en l’àmbit del laboratori. Podeu decidir si sempre 
apareixen els mateixos personatges o canvien cada vegada. 

5. L’usuari haurà d’assenyalar el personatge correcte i el programa el felicitarà, o li indicarà que 
s’ha equivocat. 

6. Un cop resposta la pregunta, tant si s’encerta com si no, s’hauran d’amagar tots els objectes del 
laboratori i tornar a mostrar els del laberint.  

7. Finalment, s’amagarà l’objecte del laboratori que s’acaba de visitar i el robot haurà de continuar 
el seu recorregut. 

8. En arribar al final del recorregut, es felicitarà a l’usuari per la feina feta i se li dirà la puntuació 
obtinguda en el qüestionari. 

  



Recursos 

Els escenaris 

Laberint 

 

Laboratori de matemàtiques 

 

Laboratori de tecnologia 

 

Laboratori de ciències 

 

Els objectes 

Objectes del laberint 

El robot  

 

  

Laboratori de mates 

 
 

Laboratori de tecno 

 

Laboratori de ciències 

 

 



Personatges 

Ciències 

 

Marie Curie (1867-1934) va ser una física i química polonesa, pionera 
en els primers temps de l'estudi de les radiacions; ella va ser la primera a 
emprar el terme radioactivitat. Va rebre el Premi Nobel de Física el 1903, 
juntament amb el seu marit, Pierre Curie, i Henri Becquerel, pels seus 
descobriments en el camp de la radioactivitat. L'any 1911 va rebre el 
Premi Nobel de Química per l'aïllament del radi pur. 

 

Rosalind Franklin (1920-1958) va ser una científica britànica que va 
tenir un paper destacat en la major fita del desenvolupament de la 
biologia molecular, el descobriment de l'estructura de l'ADN. Malgrat 
això, el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina per aquest descobriment es 
va concedir l’any 1962, quan ella ja havia mort, a tres homes (Watson, 
Crick i Wilkins). 

 

Albert Einstein (1879-1955) va ser un físic alemany i és considerat el 
científic més important del segle XX. Va desenvolupar la Teoria de la 
Relativitat que va revolucionar diversos camps de la física. Malgrat això, 
l’any 1921 va rebre el Premi Nobel de Física per la seva explicació de 
l’efecte fotoelèctric i no pas per aquesta teoria. 

Matemàtiques 

 

Emmy Noether (1882-1935) va ser una matemàtica alemanya 
reconeguda especialment per les seves contribucions a l’àlgebra 
abstracta i la física teòrica. Va ser considerada la dona més important 
de la història de les matemàtiques. 

 

Sophie Germain (1776-1831) va ser una matemàtica francesa. Malgrat 
l’oposició de la societat i de la seva pròpia família, es va formar en 
matemàtiques de forma autodidacta a partir dels llibres de la biblioteca 
familiar. Del seu treball destaca la teoria de l’elasticitat, per la qual va 
rebre el Premi de l’Acadèmia Francesa de les Ciències. Els seus 
treballs en el Darrer teorema de Fermat van establir les bases per 
provar-lo centenars d’anys més tard. 

 

Leonhard Euler (1707-1873) va ser un matemàtic i físic suís. Euler féu 
importants descobriments en camps tan diversos com el càlcul o la 
teoria de grafs. També va introduir una gran part de la notació i 
terminologia matemàtica moderna, particularment en l'anàlisi 
matemàtica, com la noció de funció. És notable també la seva aportació 
en mecànica, òptica i astronomia. 



Tecnologia 

 

Ada Lovelance (1815-1852) va ser una matemàtica anglesa. Va 
col·laborar amb Charles Babbage, un altre matemàtic anglès que va 
concebre “la màquina anàlitica”, un dispositiu teòric considerat el 
precursos dels ordinadors programables. Lovelance va ser la primera 
persona en comprendre el valor d’aquest dispositiu més enllà del càlcul 
i va escriure el primer programa conegut d’ordinador. Per aquest motiu, 
és considerada la primera programadora de la història. 

 

Hedy Lamarr (1914-2000) va ser una inventora i actriu nord-americana 
nascuda a Àustria. A banda de la seva carrera com a actriu, el 
compositor George Antheil i ella van patentar l’any 1942 un sistema de 
codificació de les comunicacions pensat per al guiatge de torpedes. Tot 
i que no es va utilitzar durant la II Guerra Mundial, aquest sistema 
s’utilitza actualment en el GPS, les connexions Bluetooth o els sistemes 
de xarxa sense fils (WI-FI). Antheil i Lamarr van entrar pòstumament al 
Saló de la Fama dels Inventors Nacionals l’any 2014 per aquesta 
contribució. 

 

Alan Turing (1912-1954) va ser un científic, matemàtic, lògic, 
criptoanalista, biomatemàtic i maratonià britànic. Va treballar en camps 
com la informàtica teòrica, la criptoanàlisi o la intel·ligència artificial. Se'l 
considera el pare de la informàtica moderna. El desenvolupament del 
concepte de les anomenades màquines de Turing és encara, avui en 
dia, central en les teories de la computació. 

 

Variables 

 

La variable mostraPersonatges ens indica si, en arribar a 
un laboratori, el robot s’ha d’aturar i mostrar el l’escenari i 
els personatges que corresponen, o no. Si val 1, el robot 
s’ha d’aturar, altrament, no. 

 
La variable puntuacio ens indica quantes personatges 
s’han identificat correctament. 

  



Avaluació 

Fase 1 punt 2 punts 4 punts 

1 Aquesta fase es puntuarà en funció de la inicialització dels diferents recursos del programa.  
Es tindran en compte: la posició i l’estat (visible o amagat) de cadascun dels 13 objectes del programa, el 
valor inicial de les dues variables i l’escenari inicial. 
La puntuació serà proporcional al nombre d’elements que estiguin correctament inicialitzats un cop es 
premi la bandera verda.  

2 el robot salta d’un punt a l’altre o 
llisca travessant les parets del 
laberint 

el robot llisca seguint el 
recorregut del laberint sense 
travessar les parets 

el robot segueix les parets del 
laberint 

3* alguns objectes no s’amaguen 
correctament, el robot no s’atura 
o l’escenari mostrat no correspon 
al laboratori en què estem 

tots els objectes s’amaguen 
correctament, el robot s’atura i es 
mostra l’escenari que toca 
encara que la variable 
mostraPersonatges sigui 
diferent de 1 

tots els objectes s’amaguen 
correctament i el fons correspon 
al laboratori en què estem 
únicament quan la variable 
mostraPersonatges és igual a 1 

4* cada cop que s’arriba a un 
laboratori es presenten els 
mateixos personatges en la 
mateixa posició 

cada cop que s’arriba a un 
laboratori, es presenten els 
mateixos personatges en 
diferents posicions que s’escullen 
de forma aleatòria 

cada cop que s’arriba a un 
laboratori es mostren diferents 
personatges escollits de forma 
aleatòria 

5* el programa respon igual tant si 
se selecciona el personatge 
correcte com si no 

el programa detecta que s’ha 
seleccionat el personatge 
correcte però falla una 
d’aquestes dues accions: no 
felicita l’usuari o no actualitza 
correctament la puntuació 

el programa detecta que s’ha 
seleccionat el personatge 
correcte, felicita l’usuari i afegeix 
un punt a la puntuació 

6* una cop escollit el personatge 
s’amaguen tots els objectes dels 
laboratoris 

una vegada escollit el 
personatge, s’amaguen tots els 
objectes del laboratori però no es 
mostren correctament tots els 
objectes del laberint 

una cop escollit el personatge 
s’amaguen tots els objectes del 
laboratori i es tornen a mostrar 
els del laberint 
 

7* el robot no continua el recorregut 
quan es torna a mostrar el 
laberint 

el robot continua el seu 
recorregut quan es torna a 
mostrar el laberint però no 
s’amaga l’objecte del laboratori 
que s’acaba de visitar 

el robot continua el recorregut 
quan es torna a mostrar el 
laberint després d’haver anat a 
un laboratori i s’amaga l’objecte 
del laboratori que acabem de 
visitar 

8 el robot s’atura quan arriba al 
final del laberint i el programa 
s’acaba 

el robot s’atura quan arriba al 
final del laberint i s’indica a 
l’usuari quina puntuació ha 
obtingut 

el robot s’atura quan arriba al 
final de laberint, es felicita l’usuari 
fent servir els elements que 
l’equip consideri convenients 
(canvi d’escenari, missatge, so, 
efectes, …), s’indica la puntuació 
i es mostra algun element de final 
del joc 

 
Les fases marcades amb un asterisc (*) s’avaluaran en cadascun dels laboratoris en què s’hagi 
finalitzat aquella fase. A més, es donaran 8 punts addicionals als equips que completin tot el 
laberint. Tenint en compte tot això, la puntuació màxima serà de 80 punts. 


