Memory tecnològic
Instruccions del joc:
Jugadors: de 2 a 6
Material: Les peces del memory corresponents a cada nivell.
Regla del joc: Es posen totes les peces retallades de cada nivell a sobre de la taula, i del revés.
Remenem les peces i les ordenem de forma que cap peça quedi tapada total o parcialment per
cap altre. Per ordre, començant pel jugador més jove i seguint en sentit horari, cada jugador
destapa una peça i llegeix el que hi diu. Després, en destapa una altra que ha de ser igual a la
que acaba de llegir. Si no compleix les condicions per fer parella, es tornen al mateix lloc i del
revés i és el torn de l’altre jugador. Si les cartes son iguals el jugador que les ha trobat es guarda
la parella de cartes.
El joc ﬁnalitza quan totes les parelles han estat trobades. Guanya qui aconsegueix fer més
parelles.

Variant del joc:
Existeix la possibilitat de jugar de forma no competitiva, de forma que les parelles que es van
trobant queden a la seva posició inicial pero mirant amunt. El joc ﬁnalitza quan no queda cap
carta del revés.

Més informació:
-

El joc està dividit en tres nivells.
Depenent l’edat dels infants podem començar per el nivell 1 i anar ampliant el joc
progressivament o posar-nos directament amb totes les cartes.
En cap cas un nivell anul·la l’anterior. El joc es va ampliant.
Si es considera que a l’arribar al nivell 3 hi ha masses cartes en joc podem descartar el
nivell 1 o fer una selecció d’aquells conceptes que ens interessen més.
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Llista de conceptes explicats al joc:
NIVELL 1
-Impressió 3d
Técnica de fabricació que consisteix en fer capes de material una sobre un altre per generar
ﬁgures tridimensionals.
-Wiﬁ
Tecnología que permet la connexió d’aparells electrònics sense necessitat de cables.
-Arduino
Plataforma que desenvolupa software i hardware lliures, enfocada en apropar i facilitar l’ús de
l'electrònica i la programació a tothom.
-Robótica
Branca de l'enginyeria que concep, dissenya i construeix robots i tot el que estigui relacionat
amb ells.
-LAN
Xarxa d’ordinadors connectats en una zona no molt amplia com una oﬁcina, universitat o casa
particular.
-Viral
Producte o missatge que de forma espontània es difon ràpida i massivament a través dels
diferents canals tecnològics i xarxes socials.
-Ethernet
Família de tecnologies estandarditzades per xarxes locals que deﬁneix les especiﬁcacions
tècniques a utilitzar com quin conector, cable o tipus de transmissió.
-Realitat augmentada
Terme que deﬁneix una visió del món real on els elements que ens envolten es combinen amb
elements virtuals a temps real.
-Vehicles autònoms
Automòbil capaç d’entendre les situacions que l'envolten i conduir imitant les capacitats
humanes.
-Assistent virtual
Programa instal·lat en un dispositiu que és capaç de completar tasques o oferir serveis
encomanats per l'usuari a través de la veu.
NIVELL 2
-Webinar
Conferencia, classe o xerrada feta per mitjans de videotrucada, on es transmeten vídeo, àudio i
també dades entre usuaris a distancia.
-Grafè
Material molt investigat últimament per la comunitat cientíﬁca ja que té moltes
potencials aplicacions en el món de la nanotecnologia i l'electrònica.
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-Plaques PCB
Son plaques fetes d’un material no conductor on s’imprimeixen, amb làmines de coure, circuits
que connecten elèctricament components electrònics.
-Hackathon
Trobada presencial de programadors on tothom col·labora intensament per fer un projecte
especíﬁc en un temps limitat, normalment entre un dia i una setmana.
-Ideathon
Esdeveniment on es planteja un problema i tothom presenta possibles solucions. Es selecciona
una, per consens o mitjançant un jurat, i es desenvolupa de forma colaborativa.
-Blockchain
Cadena de dades on la informació s’agrupa en blocs. Cada bloc conté la informació actual i tot el
seu camí passat. Llavors, si algú intenta falsiﬁcar el present no podrà, ja que no hi hauria un
camí lógic que expliqui com s’ha arribat ﬁns al fals present.
-Cultura maker
Extensió tecnològica del “Fes-ho tu mateix” (DIY, en anglès). Es vincula amb la creació o
remodelació de dispositius orientats a l'enginyeria, electrònica, robòtica i/o impressió 3D.
-Workshop
Esdeveniment que té per objectiu formar als assistents en un tema en concret a través de
xerrades i exercicis en equip.
-Inteligencia artiﬁcial
Part de la informàtica que permet a una màquina prendre decisions i comportar-se com si
tingués una intel·ligència semblant a la humana.
-Industria 4.0
Conjunt d'indústries que organitzen els mitjans i els processos de producció adaptan-se més a
les necessitats de cada moment i assignant d'una manera més eﬁcaç els recursos.
NIVELL 3
-Big Data
Conjunts de gran volum de dades que han de ser processades a gran velocitat. L’objectiu és
detectar patrons dins seu, que ens permetin fer prediccions vàlides.
-Deep learning
Tècnica de processament de la informació que busca el reconeixement de característiques
concretes, a partir d’un sistema basat en la inteligencia artiﬁcial.
-Machine learning
Disciplina cientíﬁca on es creen sistemas que aprenen a identiﬁcar patrons complexes
automàticament entre milions de dades.
-Digital twins
Replica virtual d’un objecte on es testan les característiques de l’objecte real per ser més ràpids i
invertir menys diners en la fase de proves.
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-Superordinador
Ordinador amb una capacitat de càlcul i processament molt més elevada que una computadora
d'ús comú.
-5G
Sigles utilitzades per referir-se a la cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil amb
què es pretén assolir comunicacions ideals sempre i entre persones i màquines indistintament.
-Computació Quàntica
Sistema capaç d'estar en dos estats simultàniament per processar dades molt més ràpid. Ho fa
utilitzant els qubits, que a diferencia dels bits, poden tenir valor 0 i 1 simultàneament.
-Smart city
Ciutat que utilitza les últimes tecnologies per millorar la gestió dels diferents serveis i la qualitat
de vida dels seus habitants.
-Internet of Things
Concepte que fa referència a la conexió dels objectes quotidians a internet per tal de tenir tota la
informació disponible.
-HTML
Llenguatge de programació dissenyat per estructurar els diferents elements que conformen una
pàgina web.
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