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RELACIÓ D’ACTIVITATS QUE TROBAREU EN AQUEST
DOSSIER:
 En dimarts:
o ESO:
 Taller de robòtica en anglès1
 En dimecres:
o ESO:
 GET Cambridge english2
o Batxillerat:
 GET Cambridge english2
 En divendres:
o Infantil:
 Get Going & Juga1,2
o Primària:
 Tallers TD1,2
 Aquàtic circ1
 Escacs1
 GET Cambridge english & Escacs1,2
 Robòtica1
 GET Cambridge english & Robòtica1,2
 Taller de circ1
 Teatre musica1
o ESO
 Taller de Robòtica (Python) 1
o Batxillerat:
 Taller de Programació (Python) 1

Activitat de la Vocalia de Tardes de Divendres
Activitat de la Vocalia internacional
1,2
Activitat conjunta de la Vocalia Internacional i la Vocalia de Tardes de Divendres
1
2
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Vocalia Tardes de divendres

ACTIVITAT DE DIMARTS
Activitat:

TALLER DE ROBÒTICA EN ANGLÈS

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

ECRobots
PRIMÀRIA (1er-6è) / ESO
Des de primer dimarts d’Octubre a últim dimarts de curs
2020/2021.
Dimarts de 16:30h a 18:00h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
Mitjançant la robòtica fer que els nens i nenes aprenguin de forma
divertida conceptes de física, matemàtiques, electricitat, electrònica i
programació.

Presentació
activitat:

L’activitat engresca els alumnes a la cerca de coneixement i
creativitat, mitjançant la presentació d’un repte que hauran de
resoldre en equip utilitzant kits de LEGO Education. Els alumnes
hauran d’avaluar les diferents alternatives i construir un prototip
funcional que hauran de presentar als seus companys.
L’activitat es farà en anglès.
Aquesta activitat és compatible amb les activitats de Robòtica i
Programació de tardes de divendres.
Estructura de
grups:

Mitjançant exemples pràctics de dificultat creixent aprendrem les
habilitats necessàries per al segle XXI. Aprendrem a gestionar
projectes, a entendre un repte com una oportunitat per crear, a
identificar i avaluar alternatives, a planificar, a incorporar l’error al
procés d’aprenentatge, a treballar en un ambient de col·laboració i a
sintetitzar i presentar les idees en públic.
Per això seleccionarem models de robots que incorporin elements
didàctics relacionats amb la robòtica (sensors, programació) o la
física (rotació, moviment de vehicles, etc).
Nens i nenes s’agruparan segons els nivells.

Preu:
Contacte:

52€ / m e n s u a l s ( e l p r e u i n c l o u e l l l o g u e r d e l m a t e r i a l )
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
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Vocalia Internacional

ACTIVITAT DE DIMECRES
Activitat:

GET CAMBRIDGE ENGLISH (A1-A2-B1, B2)

Organitzador:
Dirigida a:

GET
Secundaria (1r-4t)
Batxillerat (1r, 2n)

Durada de les
activitats:

GET
CAMBRIDGE
ENGLISH

Primer dimecres de curs (setembre) - últim dimecres de curs (juny).
Horari: 15:15-17:15h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
GET CAMBRIDGE ENGLISH
GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per fer
tot el camí cap a l'obtenció del nivell B2 d'anglès abans que els alumnes
arribin a la Universitat.
El nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de Batxillerat. Els
petits comencen familiaritzant-se amb la nova llengua d'una manera natural
i divertida, basada sobretot en l'escoltar i parlar. A partir de 3er de Primària
és important la incorporació del llibre oficial de Cambridge que els ajudarà a
preparar-se en cada moment pel nivell que estaran llestos per assolir (A1A2-B1) fins arribar a l’objectiu: el B2 (Cambridge First Certificate).
Tots aquests títols són els diferents graus oficials de reconeixement de nivell
de la llengua anglesa, vàlids arreu del món. El B2 és el mínim requerit amb
els estudis universitaris.
Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix ritme
que els alumnes de manera que les lliçons i els llibres són molt més didàctics
en els primers cursos i progressivament es van fent més tècniques.

Estructura de
grups GET
CAMBRIDGE
ENGLISH

Treballarem en grups entre 8-10 alumnes
El llibre d’anglès Cambridge té un preu de 30€, s’utilitza durant 2 anys és
obligatori per poder tenir el segell Cambridge i altres serveis.

Preu:
Contacte:

60€ / mes
vocalia.internacional@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres & Internacional

Activitat:

GET GOING & JUGA!

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

GET i Fundesplai
INFANTIL
Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs
(juny). Horari: 14:30-16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Presentació
activitat:

L’activitat es dividirà en dos blocs d’una durada d’una hora cadascun:
1. GET GOING: L’activitat té l'objectiu de conèixer l'anglès de forma
natural a través del joc, i de manera vivencial. Les classes són
sempre dirigides en anglès per monitors nadius i entre d'altres
activitats que es realitzen s'inclouen:
 Jocs sensorials, de moviment, manipulatius, verbals, simbòlics,
cognitius de memòria, etc.
 Contes i titelles: estimulen la imaginació, desperten la motivació i
proporcionen context significatiu.
 Cançons i manualitats divertides i lúdiques que ajuden a
aprendre nou vocabulari de forma visual.
2. Jocs tradicionals i de taula: L’acte de jugar apropa a les
persones, i és beneficiós a nivell cognitiu, emocional i sensorial.
Conduit per monitors de lleure, els nens i nenes d’una banda,
aprenen jocs tradicionals que desconeixen i en practiquen d’altres
al quals ja han jugat fins i tot ideant i construint els materials que
corresponguin. D’altra, amb els jocs cooperatius amplien l’esperit
de col·laboració, anteposen el “jugar” al “guanyar”, aprenen a
apreciar la feina dels companys ja que entre tots aconsegueixen un
objectiu comú. Fan activitat física. Entenen la importància de les
normes per a la correcta execució del joc. L’activitat es durà a
terme tant a l’aula com a la pineda.

Estructura de
grups:
Preu:
Contacte:

Treballarem en grups d’aproximadament 10 alumnes (màxim de 12)
37€ / mes
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
vocalia.internacional@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres & Internacional

Activitat:

TALLERS TD

Organitzador:

ECRobots, Ester Forment (psicòloga i ballarina), Escola de Circ
Quina Gràcia, Peona i Peó, GET
PRIMÀRIA (1r-2n)
Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs
(juny). Horari: 14:30-16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Dirigida a:
Durada de les
activitats:
Presentació
activitat:

Tallers rotatoris on els nens i nenes tindran l’oportunitat de descobrir
diferents activitats durant el curs escolar. Un coneixement que podran
aprofundir en cursos posteriors.
Les activitats que es duran a terme son:
ROBÒTICA: Introducció a la robòtica. L’activitat te la finalitat d’engresca
els alumnes a la cerca de coneixement i creativitat, mitjançant la
presentació d’un repte que hauran de resoldre en equip utilitzant kits de
LEGO Education. Basada en la metodologia pròpia de construcció activa i
el descobriment guiat pel propi alumne.
CIRC: Es tracta d'una descoberta del món del circ mitjançant les seves
tècniques. L'activitat promou el creixement personal dels alumnes, amb
un tracte individual tant en l'àmbit motriu com en el personal. Es treballa
en grups reduïts i homogenis per atendre les diferents necessitats dels
alumnes.
GET ENGLISH PROJECT: Durant un trimestre els nens i nenes
realitzaran un projecte concret amb l’equip de GET. Mitjançant activitats
cooperatives s’utilitzarà la llengua anglesa com a forma de comunicació
potenciant la conversa i la comprensió de manera natural i fluida.
ESCACS: Introducció a l’escacs. Aprendre les bases i tècniques dels
escacs a diferents nivells d’una forma distesa i agradable, remarcant les
vessants lúdica i creativa.
DISCIPLINES ARTÍSTIQUES: Partint del joc escènic, la dansa i les arts
plàstiques els nens i nenes s’endinsaran dins d'un univers de no judici
que permet investigar més amablement diferents formats d'expressió.

Estructura de
grups:
Preu:
Contacte:

Treballarem en grups de com a màxim 12 alumnes per professor.
44€ / mes
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
vocalia.internacional@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

AQUÀTIC CIRC

Organitzador:

Club Natació Kallípolis

Dirigida a:

PRIMÀRIA (2r-4rt)

Durada i
organització de
l’activitat:

Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs
(juny) 2021/2022. Horari: 14:30-16:30h
L’activitat s’iniciarà amb el servei de recollida a les 14:30h a l’escola
per anar a la piscina del CEM Can Caralleu i fer l’activitat pròpiament. A
les 16:30h. finalitzarà l’activitat amb el lliurament dels nens i nenes a
les famílies al CEM Can Caralleu.
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Especialistes:

L’equip humà està format per entrenadores de natació artística del CN
Kallípolis amb una dilatada experiència en diferents nivells de
l’aprenentatge de la natació artística, des de la iniciació i fins a l’alt
rendiment. El nombre d’entrenadores anirà en funció del nombre final
de participants.

Presentació
activitat:

Descoberta del món de la natació artística d’una manera lúdica per a
nens i nenes.
L'activitat promou el creixement personal, la cohesió de grup i el
respecte, tot potenciant el tracte individualitzat.
La creativitat, la música i el ball seran els elements protagonistes de
l’activitat. Atenció a la diversitat de cada persona.

Objectius:

GENERALS
 Descobrir la pràctica de la natació artística des d’una vessant lúdica
i inclusiva.


Fomentar l’esperit de grup interrelacionant-nos amb els altres
sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o
psíquica, acceptant la diversitat cultural i social.



Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene a través de la
pràctica esportiva.



Transmetre valors com l'entusiasme, l'esforç, la disciplina, el treball
en equip, el compromís, el respecte i la solidaritat.

ESPECÍFICS
 Establir i consolidar les bases per a un bon aprenentatge de la
natació artística (habilitats tècniques i expressives).
 Potenciar les diferents capacitat bàsiques com la velocitat, la força,
la coordinació o la flexibilitat.
 Millorar la percepció espai-temporal dins de l’aigua.
 Millorar la tècnica dels estils de la natació.
 Iniciar-se en l’aprenentatge de l’acro esport adaptat a l'aigua.
 Incentivar la creativitat de l’alumnat.
 Millorar la condició física general i específica.
 Treballar la constància, la paciència i el compromís envers el grup
així com l’auto-superació individual.
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Metodologia:

Les classes s'estructuren amb:
 Part inicial:
Escalfament en sec
Escalfament dels estils de natació i introducció dels
conceptes i tècniques bàsiques de la Natació Artística.
 Part Principal: Creació de les coreografies i les estructures
humanes a partir d’exercicis d’acro esport adaptats a l’aigua.
 Tornada a la calma i estiraments finals.
Tant a final del primer trimestre com a final de curs farem una posta
en escena de tot allò que els nens i les nenes hagin après amb una
exhibició. Ells participaran de la creació del ball així com de tot
l’espectacle. Afavorirem l’aprenentatge de coneixements a través de
l’experimentació.

Què cal portar:








Preu:

46€/mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 8 participants i
un màxim de 10 per grup.

Contacte:

vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat

Banyador
Casquet de bany
Pinces de nas
Ulleres de piscina
Xancletes
Tovallola
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

ESCACS

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

Peona i Peó
PRIMÀRIA (3r-6è)
Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs
(juny). Horari: 14:30-16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Presentació
activitat:

Els escacs són un molt bon aliat per a qualsevol sistema educatiu, gràcies
a la seva doble condició de disciplina intel·lectual i de joc entretingut. És
un esport mil·lenari estès arreu del món i que és patrimoni de la
humanitat.
Treballarem una sèrie de CONTINGUTS, adaptats al nivell de cada
participant:
- El tauler, les caselles, files, columnes, diagonals. Posició inicial. Domini
de les particularitats del moviment de cada peça.
- Breu història i orígens dels escacs.
- L’escac i respostes del rei. Valors de les peces. Estimació del valor en
funció de la posició. Canvis adequats. Resultat de la partida. L’escac i
mat.
- El començament de partida. Desenvolupar estratègicament les peces i
dominar el centre del tauler.
- Estudi de diversos temes tàctics: doble amenaça, peça clavada,
descoberta, raigs X.
- Estudi de finals. Domini dels mats bàsics amb peces majors, menors i
peons.
- Casos de taules.
- Valoració constant de la posició. Simplificacions.
- Mats en una, dues i més jugades. Els escacs en la competició. El
rellotge d’escacs. Diverses modalitats i ritmes de joc. L’anotació.

Objectius:

1. Aprendre les bases i tècniques dels escacs a diferents nivells d’una
forma distesa i agradable, remarcant les vessants lúdica i creativa.
2. Aconseguir que aquest interessant joc i tots en general esdevinguin
una eina de gaudi, de coneixement d’un mateix i de relació amb altres
abans que un tens desafiament o una simple demostració de força.
3. Consolidar els conceptes i les relacions espacials. Millorar la capacitat
organitzativa.
4. Habituar a l’observació, atenció selectiva, concentració i reflexió.
5. Enfortir la memòria.
6. Assolir fluïdesa en el càlcul mental de variants, en diverses modalitats
de temps, en diversos ritmes de joc.
7. Habituar-se a observar, valorar i analitzar les decisions dels altres i les
d’un mateix. Potenciar l’acceptació de regles i la tolerància a la frustració.
8. Fomentar l’esperit esportiu i participatiu dels alumnes.
9. Vincular l’estudi i la pràctica dels escacs a la vida de l’escola i al procés
educatiu de l’alumne, mitjançant activitats relacionades amb altres àrees
(especialment en l’àrea de llengua i matemàtiques)

Estructura de
grups:
Preu:
Contacte:

Treballarem en grups diferenciats d’acord als coneixements previs i
l’edat, en grups de com a màxim 12 alumnes per professor.
32€ / mes
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres & Internacional

Activitat:

GET CAMBRIDGE ENGLISH & ESCACS

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

GET i Peona i Peó
PRIMÀRIA (3r-6è)
Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs (juny).
Horari: 14:30-16:30h (1 hora GET Cambridge English + 1 hora d’Escacs)
No activitats: vacances i vigílies de vacances

GET
CAMBRIDGE
ENGLISH

GET CAMBRIDGE:
GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per fer tot el
camí cap a l'obtenció del nivell B2 d'anglès abans que els alumnes arribin a la
Universitat.
El nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de Batxillerat. Els
petits comencen familiaritzant-se amb la nova llengua d'una manera natural i
divertida, basada sobretot en l'escoltar i parlar. A partir de 3er de Primària és
important la incorporació del llibre oficial de Cambridge que els ajudarà a
preparar-se en cada moment pel nivell que estaran preparats per assolir (A1A2-B1) fins arribar al definitiu: el B2 (Cambridge First Certificate).
Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix ritme que
els alumnes de manera que les lliçons i els llibres són molt més didàctics en els
primers cursos i progressivament es van fent més tècniques.

Estructura de
grups GET
CAMBRIDGE
ENGLISH
ESCACS

Treballarem en grups d’aproximadament 10 alumnes (màxim de 12)
El llibre d’anglès Cambridge té un preu de 30€, s’utilitza durant 2 anys és
obligatori per poder tenir el segell Cambridge i altres serveis.
Els escacs són un molt bon aliat per a qualsevol sistema educatiu, gràcies a la
seva doble condició de disciplina intel·lectual i de joc entretingut. És un esport
mil·lenari estès arreu del món i que és patrimoni de la humanitat. Treballarem
una sèrie de CONTINGUTS, adaptats al nivell de cada participant.
Veure fitxa complerta pàgina 8 d’aquest dossier.

Estructura de
grups ESCACS
Preu:
Contacte:

Treballarem en grups diferenciats d’acord als coneixements previs i l’edat, en
grups de com a màxim 12 alumnes per professor.
43€ / mes
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
vocalia.internacional@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

TALLER DE ROBÒTICA

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

ECRobots
PRIMÀRIA (1er-6è)
Des de primer divendres a últim divendres de curs 2021/2022
Horari: 14:30h a 16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
Mitjançant la robòtica fer que els nens i nenes aprenguin de forma
divertida conceptes de física, matemàtiques, electricitat, electrònica i
programació.

Presentació
activitat:

Els projectes de LEGO® Education (WeDo and Mindstorm) combinen
els maons de LEGO amb els estàndards científics de nova generació
(Next Generation Science Standards, NGSS). Tots els projectes estan
dissenyats
per
desenvolupar
les
habilitats
de
pensament
computacional. A més, l’activitat engresca els alumnes a la cerca de
coneixement i creativitat, mitjançant la presentació d’un repte que
hauran de resoldre en equip utilitzant kits de LEGO® Education. Els
alumnes hauran d’avaluar les diferents alternatives i construir un
prototip funcional que hauran de presentar als seus companys.
Estructura de
grups:

Mitjançant exemples pràctics de dificultat creixent aprendrem les
habilitats necessàries per al segle XXI. Aprendrem a gestionar
projectes, a entendre un repte com una oportunitat per crear, a
identificar i avaluar alternatives, a planificar, a incorporar l’error al
procés d’aprenentatge, a treballar en un ambient de col·laboració i a
sintetitzar i presentar les idees en públic.
Per això seleccionarem models de robots que incorporin elements
didàctics relacionats amb la robòtica (sensors, programació) o la
física (rotació, moviment de vehicles, etc).

Preu:
Contacte:

52€ /m e n s u a l s ( e l p r e u i n c l o u e l l l o g u e r d e l m a t e r i a l )
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat

11

Vocalia Tardes de divendres & Internacional

Activitat:

GET CAMBRIDGE ENGLISH & ROBÒTICA

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

GET i ECRobots
PRIMÀRIA (3er-6è)
Des de primer divendres a últim divendres de curs 2021/2022
Horari: 14:30h a 16:30h (1 hora GET Cambridge English + 1
hora taller de Robótica)
No activitats: vacances i vigílies de vacances

GET
CAMBRIDGE
ENGLISH

GET CAMBRIDGE:
GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per
fer tot el camí cap a l'obtenció del nivell B2 d'anglès abans que els
alumnes arribin a la Universitat.
El nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de
Batxillerat. Els petits comencen familiaritzant-se amb la nova llengua
d'una manera natural i divertida, basada sobretot en l'escoltar i parlar.
A partir de 3er de Primària és important la incorporació del llibre oficial
de Cambridge que els ajudarà a preparar-se en cada moment pel
nivell que estaran preparats per assolir (A1-A2-B1) fins arribar al
definitiu: el B2 (Cambridge First Certificate).
Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix
ritme que els alumnes de manera que les lliçons i els llibres són molt
més didàctics en els primers cursos i progressivament es van fent més
tècniques.

TALLER DE
ROBOTICA

Mitjançant la robòtica fer que els nens i nenes aprenguin de forma
divertida conceptes de física, matemàtiques, electricitat, electrònica i
programació. Els projectes de LEGO® Education (WeDo and
Mindstorm) combinen els maons de LEGO amb els estàndards
científics de nova generació (Next Generation Science Standards,
NGSS). Tots els projectes estan dissenyats per desenvolupar les
habilitats de pensament computacional. A més, l’activitat engresca els
alumnes a la cerca de coneixement i creativitat, mitjançant la
presentació d’un repte que hauran de resoldre en equip utilitzant kits
de LEGO® Education.
Veure fitxa complerta pàgina 10 d’aquest dossier.

Estructura de
grups:
Preu:

Contacte:

Treballarem en grups d’aproximadament 10 alumnes (màxim de 12)
53€ /m e n s u a l s
*El p r e u i n c l o u e l l l o g u e r d e l m a t e r i a l d e r o b ò t i c a ) .
*El llibre d’anglès Cambridge té un preu de 30€, s’utilitza durant 2
anys és obligatori per poder tenir el segell Cambridge i altres serveis.
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
vocalia.internacional@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

TALLER DE CIRC

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

Escola de Circ Quina Gràcia
PRIMÀRIA (3r-5è)
Primer divendres de curs a últim divendres de curs 2020-2021.
Horari: 14:30-16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
Som professors de Quina Gràcia, especialistes en les següents
tècniques: malabars, aeris (trapezi, teles), acrobàcia, equilibris, màgia
i clown.
Es tracta d'una descoberta del món del circ mitjançant les seves
tècniques.
L'activitat promou el creixement personal dels alumnes, amb un tracte
individual tant en l'àmbit motriu com en el personal.
Es treballa en grups reduïts i homogenis per atendre les diferents
necessitats dels alumnes.
 Potenciar mitjançant les diferents tècniques de circ el treball
individual a diferents nivells: lateralitat, equilibri, concentració i
coordinació, expressivitat, ritme i auto-superació.
 Desenvolupar les aptituds de l'alumne com una activitat lúdica dins
el seu temps de lleure.
 Potenciar actituds participatives per generar iniciatives i propostes
tan individuals com de grup.
 Incentivar la creativitat dels alumnes.
 Treballar la constància i la paciència front a la immediatesa d'un
món tan accelerat com en el que estem vivint.
 Respectar els companys, els professors i el material.

Especialistes:

Presentació
activitat:

Objectius:

Metodologia:

Les classes s'estructuren amb:
 Un escalfament motriu
 Introducció als jocs de clown
 Divisió per grups per treballar les diferents tècniques
 Al final del primer trimestre hi ha una classe oberta on les famílies
estan convidades a participar de la classe i veure l'aprenentatge
dels seus infants.
 Al final de curs fem un espectacle, ja que considerem que el circ és
espectacle i la construcció d'aquest forma part de la formació de
circ.

Preu:

42€ / mensuals
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 10 alumnes i un
màxim de 30.
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat

Contacte:
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

TEATRE MUSICAL

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

L’Escènica
PRIMÀRIA (3r-6è)
Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs
(juny). Horari: 14:30-16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances

Presentació
activitat:

14

Preu:
Contacte:

43€ / mes
Per portar a terme l’activitat és necessari un mínim de 5 alumnes.
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

TALLER DE ROBÒTICA (Python)

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

ECRobots
ESO (1er-2n)
Des de primer divendres a últim divendres de curs 2021/2022
Horari: 15:00h a 16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
Mitjançant la robòtica fer que els nens i nenes aprenguin de forma

Presentació
activitat:

divertida conceptes STEM mitjançant el llenguatge de programació
Python, llenguatge orientat a objectes d’última generació.
L’activitat engresca els alumnes a la cerca de coneixement i
creativitat, mitjançant la presentació d’un repte que hauran de
resoldre en equip utilitzant kits de LEGO Education. Els alumnes
hauran d’avaluar les diferents alternatives i construir un prototip
funcional que hauran de presentar als seus companys.

Estructura de
grups:

Mitjançant exemples pràctics de dificultat creixent aprendrem les
habilitats necessàries per al segle XXI. Aprendrem a gestionar
projectes, a entendre un repte com una oportunitat per crear, a
identificar i avaluar alternatives, a planificar, a incorporar l’error al
procés d’aprenentatge, a treballar en un ambient de col·laboració i a
sintetitzar i presentar les idees en públic.

No es tracta únicament de tecnologia. L’activitat desenvolupa la
Intel·ligència Emocional (Team Building, Empatia, Creativitat i Habilitats
Socials) mitjançant el treball col·laboratiu.
Preu:
Contacte:

62€ /m e n s u a l s ( e l p r e u i n c l o u e l l l o g u e r d e l m a t e r i a l )
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
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Vocalia Tardes de divendres

Activitat:

TALLER DE PROGRAMACIO (Python)

Organitzador:
Dirigida a:
Durada de les
activitats:

ECRobots
ESO (3r-4t)
Des de primer divendres a últim divendres de curs 2021/2022
Horari: 15:00h a 16:30h
No activitats: vacances i vigílies de vacances
Python es un llenguatge orientat a objectes d’última generació que

Presentació
activitat:

s’està imposant en tots els àmbits, incloent l’acadèmic, amb aplicació
directa des de la Robòtica, passant pel Machine Learning fins al Big
Data.

L’activitat introdueix el llenguatge de programació Python. Començarà
amb d’instal·lació de l’intèrpret Idle i farà un recorregut a través de les
característiques del llenguatge mitjançant exercicis pràctics fins la
realització, a l’últim trimestre, d’un joc interactiu.
Estructura de
grups:

Amb l’objectiu final de realitzar un joc completament funcional,
aprendrem a gestionar projectes, a entendre un repte com una
oportunitat per crear, a identificar i avaluar alternatives, a planificar, a
incorporar l’error al procés d’aprenentatge i a treballar en un ambient
de col·laboració característica dels equips de desenvolupament de
software.

No es tracta únicament de tecnologia. L’activitat desenvolupa la
Intel·ligència Emocional (Team Building, Empatia, Creativitat i Habilitats
Socials).
Preu:
Contacte:

62€ /m e n s u a l s ( e l p r e u i n c l o u e l l l o g u e r d e l m a t e r i a l )
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat
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