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Resumo / Resumen:
A metodoloxía didáctica STEM (do inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics), baséase no uso da
tecnoloxía como catalizador da formación en destrezas básicas como autonomía, resolución de problemas, traballo
en equipo, pro‐actividade, etc. É unha metodoloxía que explota a ensinanza baseada en proxectos, onde se aprende
facendo. Unha das ferramentas básicas de STEM é a robótica, xa que facilita a aprendizaxe no mundo real mediante
unha plataforma atractiva para os alumnos, que integra conceptos de diferentes materias como programación,
matemáticas ou física. Un exemplo neste sentido é o robot ROBOBO, desenvolvido e comercializado por unha spin‐
off da UDC chamada MINT (Manufactura de Ingenios Tecnológicos), que se basea na utilización dun smartphone
sobre unha base robótica móbil. Este robot permite que os estudantes empreguen o seu móbil nas clases como
ferramenta de traballo. Por outra banda, unha das ferramentas software máis potentes para que usuarios non
expertos creen aplicacións móbiles Android é App Inventor, gracias á súa linguaxe visual por bloques moi intuitiva.
Actualmente o ROBOBO permite o uso de Scratch e ROS, ademais de contar cun framework que facilita o
desenvolvemento de aplicacións, e dun conxunto de módulos que dan acceso a tódalas súas funcionalidades. O
obxectivo deste Traballo de Fin de Grao é incrementar as capacidades do robot, posibilitando e simplificando o
desenvolvemento de aplicacións para o robot en Android, así como que usuarios sen experiencia anterior en
programación poidan iniciarse neste mundo a través desta plataforma dunha maneira intuitiva e atractiva,
beneficiarse do emprego da metodoloxía didáctica STEM e a ensinanza baseada en proxectos, e que ademais sexa
fácil de estender con novas capacidades. Para isto realizouse un desenvolvemento en dúas fases dunha API
simplificada adaptada a este contexto coa intención de que os estudantes se poidan iniciar na robótica e na
programación a través dela, primeiro empregando a linguaxe visual de App Inventor, para despois continuar con
Java.
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