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Bon dia famílies! 

 

Al Science Club del passat 7 de novembre del 2018 al Col·legi 

Mare de Déu de la Mercè hem treballat les variables! 

 

I què és això de les variables? Per fer-ho hem començat jugant a 

mímica, un joc que consisteix en fer alguna representació sense 

emetre cap so, és a dir, sense parlar. Els nois i noies del Science 

Club han fet d’elefant, girafa, camaleó, sabaters, entre d’altres. 

Llavors, hem parlat de les diferències d’aquests animals, 

concretament de les seves potes, aquestes diferències que podem 

intercanviar n’anomenem variables. 

 

Hem descobert que cadascun d’ells està adaptat a les seves 

necessitats, cos i medi on viu, i no per això són millors o pitjors. 

Per exemple, ens hem imaginat un elefant amb cames de girafa i 

hem vist que és del tot impossible, ja que l’elefant no podria ni 

caminar, necessita unes potes grosses i curtes per aguantar tot el seu 

pes. Mentre parlàvem de les cames, ha sorgit la pregunta de què 

passaria si les potes per dins tinguessin aire, s’ha comentat que els 

animals podrien volar, i llavors ens hem assabentat que els ocells 

tenen els ossos buits per dins, això fa que puguin volar millor i ser 

més lleugers. 

 

Llavors hem construït el nostre propi “animal” amb les seves 

variables. Hem construït un robot artista, en que les potes són fetes 

de retoladors, els hem decorat, cadascú al seu gust i els hi hem 

col·locat un motor amb una bateria amb piles. El motor, que l’hem 

extret dels ventiladors usats la setmana anterior, giren i juntament 

amb un tap de suro enganxat fan vibrar i moure al robot artista. Així 

aconseguim que els retoladors poden pintar sobre el paper, sempre i 

quan els destapem! 

 

Aquí us deixem amb algunes fotos perquè veieu el què hem fet! 
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