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Dues presentacions en paral·lel

● Material per a docents
– Reflexions 

«Emocionar per 
aprendre»

● Material per a l’aula
– Derivat de les 

sessions fetes a 
CreaNova



  

Emocionar-se aprenent/ensenyant

Us heu emocionat ensenyant?

Us heu emocionat aprenent?



  

Emocionar-se aprenent/ensenyant

Intriga...



  

Emocionar-se aprenent/ensenyant
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Intriga...
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https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3824542/inside_out_emotions-03.png


  

                 Flipant amb els drons!

● Confessió:
– m’emociono amb els drons

 puc transmetre l’emoció

És condició necessària?

És condició suficient?

Cal emocionar-se per 
transmetre emoció?

Cal emocionar-se per 
aprendre?



  

                 Flipant amb els drons!

L’emoció 
augmenta la 
imaginació



  

Escalfant motors...

Dirigir-se als alumnes 
en primera persona

(contemplar qüestions 
de gènere)

Accés a informació segons 
els seus interessos

Activitats variades 
(inclonet manipulatives)

Ús de metàfores



  

Enlairament (comença la descoberta)

Preguntes abundants en 
primera persona

Context històric 
(interès per curiositats 

i històries)

Recurs extra
Rubberband Helicopters

http://www.instructables.com/id/Rubberband-Helicopters-step-by-step/


  

Enlairament (comença la descoberta)

Orígens = curiós Actualitat = proper

Futur = intrigant

https://www.youtube.com/watch?v=pjOcD5DoGUU
https://www.youtube.com/watch?v=V0DJcKAJ4BA
https://www.youtube.com/watch?v=a6zlOEsQrSc&index=8&list=PLEFZat6QdOIHCNiynrBUNvscyICCUGlbP
https://www.youtube.com/watch?v=L75ESD9PBOw
https://www.youtube.com/watch?v=mMWh4W1C2PM
https://www.youtube.com/watch?v=sIi80LMLJSY
https://www.youtube.com/watch?v=CCDIuZUfETc
https://youtu.be/40wXlqyKeXM?t=48s


  

Vol estacionari (punt inicial segur)

Observació i Manipulació = víncle



  

Vol estacionari (punt inicial segur)

Observació i Manipulació = víncle



  

Balanceig (fomentar l’anàlisi)

Preguntes per provocar anàlisi = 
inquietud



  

Balanceig (fomentar l’anàlisi)

Acompanyament 
inicial = sentiment 
que juguem a favor 

seu



  

Balanceig (fomentar l’anàlisi)

Si estirem massa = frustració

Podem aprofundir tant com 
vulguin (ESO, BAT...)

sempre pendents de les 
seves sensacions



  

Guinyada (experimentar el que s’ha analitzat)

Experiments dels alumnes = 
èxtasi

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3ABehoudImpulsmoment.ogv


  

Guinyada (experimentar el que s’ha analitzat)

Contrast 
experimental 
d’hipòtesis = sorpresa

Frase d’aula:
«jo no havia pensat 

que el dron feia tantes 
coses quan es movia»



  

Deriva (visitar nous territoris)

Raonar en noves situacions 
= seguretat



  

Deriva (visitar nous territoris)

Sorpresa vs. Terror 



  

Deriva (visitar nous territoris)



  

Deriva (visitar nous territoris)



  

Vol lliure (materials d’alta volada)

Controlador  PID Recurs extra
Autonomous Navigation for Flying Robots

Idea de sistema de regulació

https://www.edx.org/course/autonomous-navigation-flying-robots-tumx-autonavx-0


  

Drone

Vol lliure (materials d’alta volada)

Proporcional: nivell de 
correcció (si és massa alt, el 
drone farà «cops de volant»).

Integral: velocitat a repetir la 
correcció proporcional.

Derivativa: moviment 
ràpid/lent (varia la influència 
de P).

Controlador  PID

e(t) = u(t)-y(t)
u: desitjat
y: mesurat
e: error

Recurs extra
Quadcopter PID explained

https://oscarliang.com/quadcopter-pid-explained-tuning/


  

Vol lliure (materials d’alta volada)

http://repositori.uvic.cat/handle/10854/4686
https://diymodeling.appstate.edu/sites/diymodeling.appstate.edu/files/drone.pdf


  

Vol lliure (materials d’alta volada)

https://www.edx.org/course/autonomous-navigation-flying-robots-tumx-autonavx-0


  

Contagiem!

Sparked, curt cinematogràfic
(sense efectes especials ni càmera ràpida/lenta)
[ETH Zurich, Verity Studios i Cirque du Soleil]   http://flyingmachinearena.org/sparked/ 

k

Aprofitem «la cultura de l’espectacle» per anar més enllà 
  → hard fun !

Seymour Papert: A teacher heard one 
child using these words to describe the 
computer work: "It's fun. It's hard. It's 
Logo." I have no doubt that this kid called 
the work fun because it was hard rather 
than in spite of being hard.

http://flyingmachinearena.org/sparked/
http://www.papert.org/articles/HardFun.html
https://www.youtube.com/watch?v=6C8OJsHfmpI
https://www.youtube.com/watch?v=7YqUocVcyrE
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