
 COMPETICIÓ CODEATHLON QUI-BOT H2O 

 Data  : Dissabte 7 de Maig de 2022 
 Ubicació  : Museu de la Tècnica de Manresa 
 Horar  i: De 10:30h a 13:30h 

 Experimentació i creació d’un projecte d’enginyeria en equip, fent amics i gaudint! 

 Aquest  esdeveniment  servirà  per  posar  a  prova  els  grups 

 participants  i  que  demostrin  la  seva  capacitat  de  cooperació  i 
 superació  en  una  activitat  a  contrarellotge  de  química, 

 programació  i  construcció.  L’objectiu  final  és  el  muntatge  i 

 programació  del  robot  QUI-BOT  H20,  capaç  de  dur  a  terme 
 experiments  químics.  Així  com  desenvolupar  un  programa 
 interactiu  capaç  de  simular  experiments  en  un  entorn  virtual. 
 Més  concretament,  durant  el  transcurs  de  l’activitat  passareu 
 per les fases següents: 

 FASE  1:  EXPERIMENTACIÓ  I  CONSTRUCCIÓ  DEL  ROBOT 
 QUI-BOT H2O 

 Simulació  d’un  experiment  de  dissolució  (EXQUIM1)  fent 

 servir materials i equipaments del món real, 

 Muntatge  del  robot  QUI-BOT  H20  i  posterior  verificació  del 

 funcionament  del  robot  i  Programació  del  robot  QUI-BOT  H20 

 (mode pas a pas i mode script). 

 FASE  2:  PROGRAMACIÓ  D’UN  SIMULADOR  VIRTUAL 

 QUI-BOT H20 

 FASE DE RESULTATS I  LLIURAMENT DE PREMIS 



 Tota història té un principi  … 

 Aigües  de  Manresa.  Sala  de  control  de  la  qualitat  de  l’aigua.  Primavera  de  2022  a  les  23:12  hores.  La  sala 
 es  troba  en  la  més  completa  foscor  i  només  s’escolta  el  monòton  so  de  l’aigua  corrent  així  com  dels 
 complexos  dispositius  electrònics  encarregats  de  verificar  que  l’aigua  que  arriba  a  les  nostres  vivendes 
 acompleixi  totes  les  garanties  sanitaries  necessàries.  Però,  de  cop  i  volta,  una  veu  electrònica  es  deixa 
 escoltar: 

 -  …No hi ha gens de llum…, on sóc? Què sóc? O, més ben 
 dit, qui sóc?  - Diu la veu des de les profunditats de la maquinària. 

 Dos petites llums vermelles s’encenen en l’obscuritat i el so d’unes pesades 
 passes indiquen que quelcom metàl·lic i pesant s’està desplaçant. La claror de la pantalla 
 d’un dels ordinadors que supervisen el correcte funcionament de tot aquest equipament 
 permet observar la figura que ha parlat: el cap, una pantalla; el cos, un petit 
 microcontrolador; els braços i cames, fragments de tubs de plàstic. I, a cada extremitat, unes 
 pinces i xeringues. 

 -  Jo…  jo  sóc…  -  Comença  a  balbucejar  la  figura  mentre  gira  el  seu  “cap”  i  s’observa  a  si 

 mateix.  Tot  d’una,  la  criatura  s’alça  i  mirant  a  l’infinit  pronuncia  les  següents  paraules.  -  Jo 
 sóc  QUI-BOT-H2O,  un  sistema  robòtic  autoconscient,  amb  l’objectiu  de  protegir 
 la humanitat a través de l’anàlisi continu de mostres d’aigua! 

 El robot avança per l’habitació fins on es troba l’interruptor que controla l’enllumenat i l’engega. Seguidament es dirigeix a 
 una de les canalitzacions d’aigua i observa com aquesta discorreix per un tub. 

 -  Actualment  els  humans  es  troben  amenaçats  per  una  terrible  plaga  vírica 
 en  forma  de  Coronavirus,  també  conegut  com,  CoVID!  -  A  la  pantalla  que  li  fa  de  cap  hi 

 comencen  a  aparèixer  complicats  càlculs.  -  Els  meus  estudis  preliminars  m’expliquen 
 que,  analitzant  les  mostres  d’aigua  que  circulen  per  aquestes 
 instal·lacions,  s’hi  poden  detectar  traces  de  CoVID  dissolt.  Si  aviso 
 als  humans  de  la  presència  d’aquestes  restes  de  CoVID  ajudaré  a  predir  i 
 frenar la pandèmia! 

 Sobtadament en QUI-BOT-H2O es gira i us mira a vosaltres (sí! A vosaltres!) directament i us diu: 

 -  Jo  sé  com  detectar  aquestes  partícules  de  CoVID,  però  necessito  ajuda 
 per  analitzar  una  quantitat  tan  inmensa  d’aigua.  Si  us  explico  i  ensenyo 

 com  m’ho  faig  jo  per  analitzar  les  dissolucions,  m’ajudareu  a  protegir  la 
 humanitat?  -  Us  diu  mentre  us  assenyala  amb  una  de  les  seves  xeringues.  Què  fareu?  Ajudareu  en 

 QUI-BOT-H2O a què aquesta pandèmia no s’estengui? La resposta és a les vostres mans! 


