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TALLER DE ROBÒTICA  

Durada: Trimestral durant tot el curs, amb objectius per trimestre.  

Edats: tres grups, Petits, Mitjans i Grans. Mínim 8 nens per grup, 

màxim 12. En cas de ser més, hi hauria dos formadors.  

Horaris: Una hora de durada per als Petits i 1,5 en el cas de Mitjans i 

Grans, una vegada a la setmana. Dimarts de 16.15-17.15h per als 

Petits, Dijous de 16.15-17.45h per als Mitjans i Grans  (en grups 

separats) 

Material/Espais: facilitat per l’empresa formadora, Techlab Kids, 

incloent els ordinadors.  

Preu: 139€ per trimestre per als Petits i 153€ per trimestre  per a 

Mitjans i Grans.  

Classe gratuïta de mostra: l’empresa ens ofereix realitzar un taller 

de cada nivell de forma gratuïta com a prova. Es realitzarien, en cas 

d’haver prou nens interessats, la setmana del 8 de gener, en els 

horaris i dies previstos per a fer l’activitat.  

Informació sobre l’activitat: Està realitzada per Kreative Kids, una 

empresa de formació científica i joguines científiques per a infants. 

Els seus tallers es realitzen sota el nom TechlabKids. Ja fa temps que 

treballen en tallers externs a les escoles, i els realitzen ja en nou, 

tant públiques com concertades. 

  

https://www.kreativekids.es/
http://www.techlabkids.com/
http://www.techlabkids.com/escuelas-y-ampa
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Resum del contingut: tenim a la vostra disposició la proposta 

completa, que és molt àmplia i detallada, us oferim un resum. 

P3-P5. Primeres passes en Steam (Ciència, Tecnhologia, Enginyeria, 
Arts i Matemàtiques) 

1r trimestre: Introducció conceptes bàsics d’enginyeria amb Lego 
Education Duplo i Kapla. 

2n trimestre: Principis bàsics de programació i codificació amb Robot 
Turtles i assajos amb els robots Bee-Bot i Cubetto. 

3r Trimestre: construcció de màquines senzilles i activitats 
artístiques. 

 

 

1P-3P. Introducció a l’Enginyeria i la Robòtica, Matemàtiques, 

ciències i Art 

1r trimestre: Construcció màquines senzilles amb Lego Education. 
2n trimestre: Construccions dirigides de robots amb Lego Wedo. 

Programació amb Software Lego Education i Scratch. 
3r Trimestre: Construccións motoritzades i programales lliures i en 

grup. 

 

 

4P-6P. Enginyeria Robòtica, Matemàtiques, Ciències i Art 

1r trimestre: Construcció màquines robòtiques i Programació amb 
Lego Minstorms EV3.  

2n trimestre: Programació i ús de sensors amb Lego Minstorms. 
Construcció d’Un robot base i programació. 

3r Trimestre: Robòtica aplicada a projectes específics. Construcció 
d’un robot artístic o màquines robotitzades d’utilitat a la indústria. 

 

 

 


