Us presentem el casal Tecnològic mes divertit!
CASAL SETMANA SANTA
EASTER ROBOT CAMP
POBLENOU

Us presentem el casal
tecnològic més divertit!

DE 3-13 ANYS

DEL 26/03 AL 29/03

Ens espera una PASCUA plena
d’emocions! Amb metodologia i
materials LEGO Education, els nens

AMB METODOLOGIA
LEGO EDUCATION,

aprendran ciències, tecnologia i

CUBETTO, BQ I HUE

matemàtiques, mentre juguen!
Combinarem activitats de Robòtica

GRUPS REDUÏTS,
MÀXIM 30 PLACES PELS

Educativa amb experiments científics,

3 GRUPS

sortides pel barri i molt més!
Amb grups reduïts i atenció
personalitzada.

APRENDRE JUGANT
TECNOLOGIA I
CIÈNCIES

RESERVA

LA

TEVA

PLAÇA

AQUÍ:

C/ Ramón Turró, 248 (al costat de correus)
www.tecnolegoris.com / info@tecnolegoris.com
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

CASAL SETMANA SANTA
EASTER

ROBOT

De 3-5 anys

CAMP

De 6-8 anys

Amb materials LEGO Education, els nens
Actuant com a joves científics, dissenyant,
faran jocs manipulatius, cognitiu i simbòlic.
construint i programant el nostre primer robot
Inclourem manualitats, petits experiments,
WEDO 2.0 resolent cada dia diferents reptes.
disfresses, cançons, contes i moltes activitats
que faran que cada moment sigui
Aprendran màquines i mecanismes, politges i
màgic.També utilitzarem la nostra última
engranatges amb SIMPLE MACHINE
novetat, CUBETTO! el nostre robot de fusta
al qual programen, d'una manera visual,
Intercalarem la nova activitat, STOP MOTION:
perquè es desplaci pel seu món amigable.
els alumnes aporten moviment als objectes
Amb aquest material treballem el pensament
estàtics a través d'una successió d'imatges.
computacional d'una manera lúdica.

De 9-13 anys

Dissenyaran, construiran i programaran el
nostre robot estrella, EV3 MINDSTORM resolent
els diferents reptes proposats pel professor que
es van complicant progressivament. També
utilitzarem MÀQUINES SIMPLES
MOTORITZADES, en el que han de construir,
fer funcionar i entendre el seu funcionament per
resoldre el repte final proposat. Intercalarem la
nostra última NOVETAT, Robòtica amb BQ,
construcció i programació amb components BQ,
farem de MAKERS creant invents amb diferents
materials i el disseny ens ho emportem a casa.
RESERVA

LA

TEVA

PLAÇA

AQUÍ:

C/ Ramón Turró, 248 (al costat de correus)
www.tecnolegoris.com / info@tecnolegoris.com
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

CASAL SEMANA SANTA
EASTER

ROBOT

CAMP

Horaris
De 9:00 a 13:00
o
De 9:00 a 16:00
Servei acollida
Des de les 8:00 o fins a les 17:00

Preus
Del 26 al 29/03 (4 dies)
De 9:00 a 13:00-> 95€
De 9:00 a 16:00-> 115€*

Dies solts
De 9:00 a 13:00-> 30€
De 9:00 a 16:00-> 45€*

Acollida
5€ Per dia i franja horària
4 dies d'acollida 15€ matí o tarda
* els alumnes que es quedin fins a les 16:00, hauran de portar el dinar de casa
-5% descompte a:
- alumnes del centre
- apuntar a 2 o més germans
- Famílies nombroses

RESERVA LA TEVA PLAÇA
info@tecnolegoris.com
www.tecnolegoris.com/casal
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

AQUÍ:

