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1.La Memòria del Futur: Viatges de la memòria: entre 
fum i carbó. Itinerari tecnològic 
  
 
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Activitat doble: DVD + visita al Taller de Renfe de Vilanova o be al laboratori de 
Motors de l\'UPC. 
L'estudi del ferrocarril és una disciplina transversal que abasta diversos àmbits i 
pot perfectament complementar les àrees d'Història Contemporània, Tecnologia i 
d'Educació per la Ciutadania. 
L\'activitat inclou el visionat del documental "Viatges de la memòria: entre fum i 
carbó", d'una durada aproximada entre 20'-30' que recull els testimonis i les 
experiències dels protagonistes vinculats al ferrocarril i la seva evolució a la 
nostra ciutat. Posteriorment es proposen dues opcions, entre les que s\'haurà de 
triar una d\'elles per a continuar l\'itinerari: (s\'hauran de fer les reserves amb 
una setmana d\'anticipació com a mínim) 
* Visita guiada a la Base de Manteniment Integral de Vilanova (taller de Renfe, 
Mantenimiento y Fabricación, S.A.) 
* Visita guiada al laboratori de motors de la Escola Politècnica Superior 
d\'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Campus UPC) 
  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer la vessant tecnològica associada al tren, així com la seva confluència 
amb la universitat politècnica de VNG. Així mateix, aportar una visió més 
humana i propera dels conceptes teòrics reflectits als llibres de text d\'història 
del nostre país. Transmetre a les generacions més joves el testimoni directe dels 
ciutadans i ciutadanes que van formar part del teixit industrial ferroviari de la 
localitat, com era la vida quotidiana, el treball, el transport i les comunicacions, 
durant una bona part de la història contemporània i els fets de major rellevància 
al nostre país (la II República, la Guerra Civil, la postguerra, etc). A més 
d\'endinsar-nos en la importància que tenia aquest mitjà de transport per a la 
ciutat. 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer la importància que el tren va tenir pel desenvolupament de la nostra 
ciutat 
Conèixer la vessant tecnològica associada al tren, així com la seva confluència 
amb la universitat politècnica de VNG 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
Interessar-se pel contingut del que s'explica 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat doble consistent en el visionat d'un DVD que recull 
els testimonis i les experiències dels protagonistes vinculats al ferrocarril i la 
seva evolució a la nostra ciutat + visita al Taller de Renfe de Vilanova o be al 
laboratori de Motors de l\'UPC. 
  
Metodologia: L\'activitat inclou el visionat del documental "Viatges de la 
memòria: entre fum i carbó", d'una durada aproximada entre 20'-30' . 
Posteriorment es proposen dues opcions, entre les que s\'haurà de triar una 
d\'elles per a continuar l\'itinerari:  
 
* Visita guiada a la Base de Manteniment Integral de Vilanova (taller de Renfe, 
Mantenimiento y Fabricación, S.A.) 
* Visita guiada al laboratori de motors de la Escola Politècnica Superior 
d\'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Campus UPC) 
  
Suport per preparar l'activitat: Caldrà contactar amb el Museu del Ferrocarril 
per el dia i hora de la visita( s\'hauran de fer les reserves amb una setmana 
d\'anticipació com a mínim) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Batxillerat. Cicles Formatius 
   
Inscripcions 
  
Preu: 2 euros 
  
Forma de pagament:  
  
Al Museu en el moment de la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: D\'octubre a abril.  
Matins de dimarts a divendres, a partir de les 10.30 h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
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Nombre mínim d'alumnes: 12 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
  
Regidoria. Participació i Gent Gran 
   
Telèfon: -938140000 ext 2040 
  
Correu electrònic: participacio@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
La gestió de les dates amb l\'organitzador es farà mitjançant el correu electrònic. 
Caldrà que el/la tutor/a del grup s\'inscriu a l\'activitat faciliti la seva adreça de 
correu electrònic. 
  
  
Lloc: Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
  
  
Observacions:  
  
Adreçat als alumnes de Batxillerat de l\'àrea de ciència i tecnologia. 
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2. TECNO Arduino - Aprenem a controlar el món físic a 
través de Plaques Electròniques 
 
Àmbit: Tecnològic 
 
Descripció:  
Introducció dels alumnes en el món de la internet de les Coses, aprenen a tenir 
un control del medi que els envolta a travès de diferents tipus de sensors i 
actuadors que llegeixen la temperatura i/o lluminositat de l'ambient. Aquestes 
dades són processades i interpretades a travès d'una placa electrònica, l'Arduino, 
perquè s’actuï d'una forma determinada.  
 
Exemples d'activitats: Construir un semàfor, sensor de llum que farà que 
s'encengui un led quan no hi ha llum, sensor de distància que farà que un motor 
s'apagui quan trobi un obstacle, sensor de temperatura que mostrarà la sortida 
de dades en una pantalla LCD., etc. 
Els projectes aniran en funció de cada edat. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Conèixer el funcionament dels sensors i actuadors electrònics 
Entendre el funcionament bàsic de les plaques electròniques Arduino o d'altres 
segons l'edat. 
Aprendre a desxifrar codis de programació simple. 
Adquirir coneixements sobre conceptes bàsics d'electrònica. 
 
Referits a procediments:  
Descobrir per ell mateix a travès de l'experimentació. 
Mostrar habilitats com la d'aprendre a aprendre a travès de les seves 
experiències. 
Dissenyar un projecte que haurà pensat juntament amb els seus companys. 
Anticipar els fets gràcies al pensament computacional. 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Tenir iniciativa per desenvolupar projectes reals sobre el món que ens envolta 
Tenir curiositat per la tecnologia 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Tolerar la frustració, els fracassos són benvinguts 
Treballar en equip i respectar els companys. 
Gaudir dels èxits juntament amb la resta de companys 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
 
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Taller 
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Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals on  els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat, el treball en equip i el diàleg dins l'aula. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través la 
recerca i l'experimentació. 
 
Suport per preparar l'activitat: Una aula amb taules i cadires. Cal la presència 
d'un responsable a l'aula. 
 
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
 
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO 
 
Inscripcions 
 
Preu: 6,5 euros  per alumne/a 
Forma de pagament:  
Efectiu o transferència bancària 
 
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 90 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Nombre mínim d'alumnes: 15 

 
Dades de contacte per l'activitat 
 
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
Nom i cognoms: Anna Pujals 
Telèfon: 687743599 
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
 
Requisits pel centre:  
Aula amb taules i cadires 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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3.TECNO Art - Stop Motion 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
L'Stop-Motion és una tècnica d'animació que consisteix a capturar fotogrames 
consecutius d'objectes en moviment. L'Stop-Motion a l'aula estimula 
l'aprenentatge, ordena les idees i les estructura en seqüències a través de 
l'animació i la narració d'històries. Es una eina d'expressió per als alumnes. 
L'activitat comença amb l'explicació de la tècnica de l'Stop-Motion per crear 
animacions. Els alumnes realitzen una animació fotograma a fotograma per crear 
una seqüència d'una pel·lícula. 
Per la realització de l'animació disposaran d'objectes i peces per a construir-los. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Introduir els alumnes al camp del llenguatge audiovisual. 
Estimular l'aprenentatge a través d'una tècnica motivadora. 
Explicar històries a travès de la imatge. 
  
Referits a procediments:  
  
Ordenar idees i estructurar-les en seqüències a través de l'animació i de la 
narració d'històries. 
Aprendre a expressar-se a travès de l'art. 
Experimentar amb diferents materials. 
Controlar el pas del temps: passat, present i futur. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Participar del treball en equip. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula amb taula i cadires. Cal la presència 
d'un/a mestre/a a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça: Primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 6 euros per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Aula amb taules i cadires. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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4.TECNO Electrònica - Construïm Circuits Elèctrics 
 
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
L'activitat es divideix en una primera part en què els nens fan circuits elèctrics 
amb piles, brunzidors, llums, motors i interruptors. 
En segon lloc crearan un objecte amb material conductor, leds i/o motors, 
soldaran els components i se'l podran endur a casa. 
Exemples: 
• Robot pintor 
• Làmpada de nit 
• Placa de prototipatge (cicle superior) 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre el funcionament bàsic dels circuits elèctrics i les seves possibilitats. 
Aplicar el funcionament bàsic dels circuits elèctrics en sèrie i paral·lel a partir de 
la simulació d'experiències reals. 
Conèixer i aplicar la tècnica de la soldadura amb estany. 
  
Referits a procediments:  
  
Dissenyar circuits elèctrics. 
Experimentar amb les pròpies mans el funcionament dels actuadors, com 
interruptors i polsadors i potenciòmetres. 
Interactuar amb les plaques solars 
Crear un objecte tecnològic amb leds i/o motors tot soldant els components. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció per les creacions fetes. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula-taller que disposi d'endolls. Cal la 
presència d'un/a mestre/a a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-3r 
  
E.PRIM-4t 
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 6.5 euros per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Tecnolab 
Nom i cognoms: Núria Prat  
Telèfon: 617019770 
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Aula-Taller que disposi d'endoll 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  



Tecnològic 
 

 

11 

 

 
5.TECNO Electrònica - Experimentem amb Plaques 
Electròniques 
 
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Els/les alumnes inventen i construeixen un comandament de videojoc amb 
diferents materials conductors d'electricitat. Aquest comandament el connectaran 
a una placa electrònica  
que donarà els senyals necessaris a l'ordinador perquè hi puguin interactuar. 
També construiran un circuit elèctric en una placa electrònica que després es 
podran endur a casa. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer les plaques electròniques i el seu funcionament. 
Identificar els materials conductors d'electricitat dels aïllants. 
Aprendre a crear circuits elèctrics a través de la simulació d'experiències reals. 
Reconèixer i manipular els sensors i els actuadors de les plaques electròniques 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a dissenyar circuits elèctrics. 
Experimentar amb les pròpies mans el funcionament de les plaques 
electròniques, els actuadors, els sensors, les resistències. 
Dissenyar i crear un prototip de placa electrònica 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció per les creacions fetes. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula d'informàtica amb projector. Cal la 
presència d'un/a mestre/a a l'aula. 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-3r 
  
E.PRIM-4t 
  
E.PRIM-5è 
  
E.PRIM-6è 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 6,5 euros per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
   
TECNOLAB-Núria Prat 
Telèfon: 617019770 
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
És necessari l'ús de l'aula d'informàtica i projector. 
 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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6. TECNO Electrònica - Experimentem amb Plastilina 
Conductora 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Elaboració de plastilina conductora d'electricitat (amb farina, sal i llimona) i 
plastilina aïllant (amb sucre). Els nens i nenes fan les seves pròpies creacions 
afegint piles, llums i brunzidors. Creen els seus propis circuits i aprenen a 
distingir els materials conductors dels aïllants. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer els conceptes bàsics de l'electricitat, què és el corrent elèctric i 
per a què s'utilitza. 
Aplicar el funcionament bàsic dels circuits elèctrics en sèrie a partir de la 
simulació d'experiències reals. 
Identificar els materials conductors i aïllants. 
Distingir el pol positiu del negatiu. 
  
Referits a procediments:  
  
Elaborar i manipular plastilina conductora d'electricitat. 
Aprendre a crear circuits elèctrics. 
Dissenyar i fer creacions tecnològiques afegint piles, llums i brunzidors.  
Experimentar amb les pròpies mans. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció per les creacions fetes. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Participar del treball en equip amb els companys/es. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis nens. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula-taller amb fàcil accès a aigua corrent i 
endoll. Cal la presència d'un/a mestre/a a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.PRIM-1r 
  
E.PRIM-2n 
  
E.PRIM-3r 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 7.5 eur per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Nom i cognoms: TECNOLAB-Núria Prat 
  
Telèfon: 617019770 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Aula-Taller amb endoll i fàcil accès a aigua corrent 
  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  



Tecnològic 
 

 

15 

 

  
7. TECNO Impressió 3D - Introducció a la impressió 3D 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
L'activitat comença amb l'explicació pràctica de la impressió 3D, els seus usos i 
les seves aplicacions de cara al futur. En segon lloc s'introdueix al món del 
disseny tridimensional amb aplicacions adaptades a l'edat. Els alumnes creen un 
objecte en 3D. Cada grup aula s'endurà imprès un objecte dissenyat per 
ells.Durant tota la sessió hi haurà una impressora en funcionament per a què els 
alumnes la puguin observar. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Entendre el funcionament bàsic de la impressió 3D 
Conèixer els usos de les impressores 3D 
Aprendre a crear objectes tridimensionals. 
  
Referits a procediments:  
  
Reproduir idees en la dimensió  física. 
Fer representacions físiques de les idees. 
Dissenyar objectes 
Experimentar amb cossos geomètrics i dimensions. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis nens. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat, la recerca i 
l'experimentació. 
  
Suport per preparar l'activitat: Aula d'informàtica. Cal la presència d'un 
responsable a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
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Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO  
  
Inscripcions 
  
Preu: 6,5 eur per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 18 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Aula d'informàtica  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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8. TECNO Programació – Aprenem a Programar amb 
SCRATCH i altres 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Introducció a l'alumne a la programació computacional de forma visual i 
engrescadora. A partir de cicle mitjà s'introdueix l'SCRATCH, movent i encaixant 
blocs els alumnes podran crear el seu primer programa. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Introduir a l'alumne a la programació computacional i al llenguatge de 
desenvolupament SCRATCH. 
Desenvolupar el pensament abstracte i algorítmic a través de la programació. 
Interpretar instruccions simples, seqüenciar-les en l'ordre adient i a realitzar 
petits algoritmes.  
Entendre les repeticions i els condicionals. 
  
Referits a procediments:  
  
Construir i dissenyar un videojoc o animació 
Aplicar els principis de la programació. 
Anticipar els fets que es produiran en donar instruccions 
Plasmar les idees abstractes en instruccions concretes. 
Ordena idees i fer mapes gràfics. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Tolerar la frustració amb el mètode assaig-error. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula d'informàtica. Cal la presència d'un 
responsable a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça: De 2n a 6è primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 5,5 eur per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Es necessari l'ús de l'aula d'informàtica.  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Es recomana fer tres sessions de programació, una per trimestre, per 
aconseguir treballar els elements bàsics de programació. El preu del 
paquet de les tres sessions és de 15 euros. 
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9. TECNO Robòtica - Aprenem Robòtica amb BEE-BOTS 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Introducció a la programació i robòtica de forma vivencial tot programant la BEE 
BOT, un robot didàctic adreçat als alumnes de primària. 
A través de diferents reptes, adequats a cada curs, com "Calculem amb la Bee-
bot" o "Viatgem amb la Bee-bot" els nens/es s'endinsen en la programació 
mentre realitzen càlculs per aconseguir els objectius proposats. 
Els reptes estan adaptats a cada edat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Introduir l'alumne a la programació i la robòtica. 
Interpretar instruccions simples, seqüenciar-les en l'ordre adient per a realitzar 
petits algoritmes. 
Identificar la validesa dels raonaments.  
Aplicar les matemàtiques de forma vivencial. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a donar instruccions simples, a seqüenciar-les en l'ordre adient i 
realitzar petits algoritmes.  
Ordenar instruccions en forma de seqüències. 
Interpretar i construir mapes gràfics i mentals. 
Reproduir les idees en la dimensió física. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Tolerar la frustració amb el mètode assaig-error. 
Participar del treball en equip. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula o gimnàs amb espai ampli per on es 
puguin desplaçar els robots. Cal la presència d'un/a mestre/a a l'aula. 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça: De 1r a 4t primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 5,5 eur per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Aula o gimnàs amb espai ampli per on es puguin desplaçar els robots. 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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10. Tecno Robòtica – Aprenem Robòtica amb LEGO 
MINDSTORMS EV3 
 
Àmbit: Tecnològic 
 
Descripció:  
  
Introducció a la robòtica de forma vivencial a travès del producte LEGO 
MINDSTORMS EV3. .Els alumnes construeixen un robot i el programen perquè 
adopti un comportament determinat a través de reptes proposats. Coneixeran els 
conceptes de programació, mecànica, motors i sensors. 
 
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Introduir l'alumne a la robòtica de forma vivencial. 
Interpretar instruccions, seqüenciar-les en l'ordre adient per a realitzar petits 
algoritmes. 
Conèixer els conceptes bàsics dels sensors i l'aplicació que tenen en les eines 
domèstiques. 
Conèixer el funcionament dels mecanismes de moviment. 
Identificar la validesa dels raonaments.  
Aplicar les matemàtiques de forma vivencial. 
  
Referits a procediments:  
  
Construir i dissenyar un robot amb mecanismes de moviment. 
Aplicar els principis de la programació. 
Experimentar amb sensors i motors. 
Reproduir les idees en la dimensió física. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Tolerar la frustració amb el mètode assaig-error. 
Participar del treball en equip. 
  
Procediments 
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula amb taula i cadires amb espai perquè es 
puguin desplaçar els robots.. Cal la presència d'un/a responsable a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. 1r i 2n ESO 
  
Inscripcions 
 
Preu: 5,5 eur per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
És necessari una aula amb taula i cadires amb espai perquè es puguin desplaçar 
els robots. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es recomana fer tres sessions de robòtica, una per trimestre, per arribar 
a treballar mecànica, motors i sensors. El preu del paquet de les tres 
sessions és de 15 euros. 
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11. TECNO Robòtica – Aprenem Robòtica amb LEGO 
WEDO 
  
Àmbit: Tecnològic 
  
Descripció:  
  
Introducció a la robòtica de forma vivencial a travès del producte LEGO WEDO. 
.Els alumnes construeixen un robot i el programen perquè adopti un 
comportament determinat a través de reptes proposats. Coneixeran conceptes 
bàsics de programació, mecànica, motors i sensors. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Introduir l'alumne a la robòtica de forma vivencial. 
Interpretar instruccions simples, seqüenciar-les en l'ordre adient per a realitzar 
petits algoritmes. 
Conèixer els conceptes bàsics dels sensors i l'aplicació que tenen en les eines 
domèstiques. 
Conèixer el funcionament dels mecanismes de moviment. 
Identificar la validesa dels raonaments.  
Aplicar les matemàtiques de forma vivencial. 
  
Referits a procediments:  
  
Construir i dissenyar un robot amb mecanismes de moviment. 
Aplicar els principis de la programació. 
Experimentar amb sensors i motors. 
Reproduir les idees en la dimensió física. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Incentivar la curiositat i la investigació a través de la tecnologia. 
Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 
Fomentar l'autoestima i mostrar satisfacció pels reptes aconseguits. 
Mostrar autonomia i iniciativa personal, aprenem fent. 
Tolerar la frustració amb el mètode assaig-error. 
Participar del treball en equip. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Taller 
  
Metodologia: El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació 
d'experiències reals, on els protagonistes són els propis alumnes. Es promou la 
innovació, la creativitat i el treball en equip, desvetllant la curiositat a través del 
joc, la recerca i l'experimentació. 
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Suport per preparar l'activitat: Aula d'informàtica. Cal la presència d'un/a 
mestre/a a l'aula. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Mig grup-classe. 
  
Cursos als que s'adreça: De 2n a 5è primària 
 
Inscripcions 
 
Preu: 5,5 eur per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu o transferència bancària 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins d'octubre a maig 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
EPEL Neàpolis-Regidoria d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la 
Informació 
  
Nom i cognoms: Anna Pujals 
  
Telèfon: 687743599 
  
Correu electrònic: info@tecnolab.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
És necessari l'ús de l'aula d'informàtica. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Es recomana fer tres sessions de robòtica, una per trimestre, per arribar 
a treballar mecànica, motors i sensors. El preu del paquet de les tres 
sessions és de 15 euros.  


