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EXTRAESCOLARS LEGO EDUCATION ROBOTIX
Modalitats amb edats per cada grup i informació de cada modalitat.
Tots els grups faran una hora setmanal
De P4 a P5 - ROBOTIX Infantil
DILLUNS MIGDIA
Iniciació dels més petits
Descobriment del món que els envolta a través del joc mitjançant diferents
activitats manipulatives, cognitives i simbòliques.
Els més petits a partir de senzills reptes, treballaran les formes, colors,
comunicació, treball en equip,...
Preus: 46€ al mes per alumne
NOU GRUP D'INICIACIÓ A LA ROBÒTICA De 1r a 3r de primària ROBOTIX 1 DIMECRES MIGDIA
Iniciació dels més petits amb LEGO Education WeDo.
Actuant com a científics i enginyers, els participants investiguen i comprenen el
funcionament de les màquines i mecanismes del dia a dia com els engranatges,
les palanques, les rodes i els eixos. A més a més, s’inicien en la robòtica i
programació a través d’activitats guiades i la resolució de reptes de la vida real.
Preus: 50€ al mes per alumne
2n i 3er de primària (a partir del segon any de començar l'activitat)
ROBOTIX 2 – DILLUNS MIGDIA
Més continguts i més projectes amb LEGO Education WeDo (continuació
de ROBOTIX 1). Partint del coneixement previ adquirit, els participants
descobreixen nous conceptes de robòtica i programació amb la resolució de
nous reptes de la vida real.
Preus: 50€ al mes per alumne
NOU GRUP D'INICIACIÓ A LA ROBÒTICA 4t/5è/6è primària
ROBOTIX 4 DIMECRES MIGDIA
Iniciació amb LEGO MINDSTORMS Education
Els participants dissenyen, construeixen i programen el seu propi robot amb
LEGO® MINDSTORMS Education.
Aprenen a controlar el moviment del robot amb els diferents motors i sensors.
Tot això a través de la resolució de problemàtiques relacionades amb la vida
real.
Preus: 53€ al mes per alumne
5è/ 6è de primària (a partir del segon any de començar l'activitat)
ROBOTIX 5 DILLUNS MIGDIA
Més continguts i projectes amb EV3 (continuació de ROBOTIX 4)
Partint del coneixement previ adquirit, els participants dissenyen, construeixen i
programen el seu propi robot LEGO® MINDSTORMS Education per resoldre

programen el seu propi robot LEGO® MINDSTORMS Education per resoldre
diferents missions en un tauler de joc tematitzat.
Preus: 53€ al mes per alumne
AQUÍ TENIU L'ENLLAÇ PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ
https://forms.gle/9HwR5oHYwem197DW8

Escola Serena Vall
Passeig de la Riera, 25
Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Tel. 937928186 Fax. 937929666

Aquest correu és informatiu, no és necessari que ens envieu cap resposta. Moltes gràcies.

Tríptic
Extraes…TIX.pdf

