
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 

627 19 73 43 

info@niueduca.com 

Formació per  

professors  

juliol 2018 



 

 

 

 

 

JULIOL Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

PROFESSORS 2 3 4 5 6 

matí                 
9 a 13h LEGO Mindstorms 

EV3 

LEGO Mindstorms 
EV3 

LEGO 
WeDo 

Scratch 0  Scratch 2 

tarda             
14 a 18h 

Bee-Bot Scratch 1   

  9 10 11 12 13 

matí de 9 a 
13h 

Arduino 0 Arduino 2 

Coaching 

Coaching 

Entreno 
LEGO 
Mindstorms 
EV3 

tarda 14 a 
18h 

Arduino 1 LEGO WeDo     

 

 

 

 

Calendari i hores 

http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-2-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-3-2/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-mindstorms-ev3-2-4/


 BEE-BOT PER 
PROFESSORS

OBJECTIUS
Practicar la programació

amb BeeBot 

Treballar la lateralitat,

direccionalitat i

seqüències. 

Implementar nous

mètodes de treball a

l'aula. 

Pensament creatiu i

computacional. 

Aprenentatge pràctic  a partir de la posada en marxa de

robots BeeBot. 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes de infantil a programar?  

Beebot es un robot adaptat a l’etapa evolutiva. El treball amb les mans ajuda

al desenvolupament de la creativitat, el treball en equip i la resolució de

problemes.  

Amb aquest material podran treballar habilitats socials emocionals,

cognitives i motrius. Les nostres activitats volen que els alumnes siguin els

protagonistes actius dels seus aprenentatges, a classe es crea un ambient

positiu, de col·laboració i motivador.  

En aquesta formació aprendràs a programar el robot BeeBot i a adaptar les

seves activitats a l'aula. 

Quan? 

4 de juliol (tarda) 

Horari 

Tarda: 14.00 a 16.00 

On? 

Granollers. 

Preu:  

35 euros per alumne 

(mínim 5 alumnes). 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/Formacio-Bee-Bot

EXPERIMENTACIÓ I DESCOBERTA

1. Presentació 
2. Projecte d’inici 
3. Projecte guiat 

4. Anàlisi metodològic del projecte 
5. Posada en pràctica

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. No es necessiten
coneixements previs de programació.

Programa

http://tienda.niueduca.com/Formacio-Bee-Bot


WEDO PER 
PROFESSORS

OBJECTIUS

Conèixer els fonaments

bàsics de la programació. 

Practicar la construcció i

programació amb LEGO

WeDo.  

Implementar nous

mètodes de treball a

l'aula. 

Pensament creatiu i

computacional. 

Aprenentatge pràctic  a partir de la creació i la posada

en marxa de robots amb Lego WeDo 2.0 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a programar mitjançant la robòtica

i el treball en equip, al desenvolupament d’habilitats i competències? 

FITXA
PRÀCTICA
Quan? 

4 de juliol (matí) 

10 de juliol (tarda) 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00. 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Granollers.  

Preu:  

60 euros per alumne 

(mínim 5 alumnes). 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/Formacio-WeDo 

CREATIVITAT+INNOVACIÓ+INICIATIVA

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. No es necessiten
coneixements previs de programació. Es requereix ús de portàtil personal.

1. Presentació 
2. Projecte d’inici 
3. Projecte guiat 

4. Anàlisi metodològic del projecte 
5. Exposició teòrica de la metodologia LEGO Education: El rol del professor 

6. Presentació dels projectes oberts i computacionals 

Programa

En aquesta formació aprendràs i posaràs en pràctica conceptes generals de
robòtica, la metodologia LEGO Education, continguts pel desenvolupament
del programa a les aules i faràs pràctiques de programació i construcció amb
LEGO WeDo 2.0. 

Com és una eina versàtil, admet diverses formes d’utilització segons els
objectius i l’assignatura, valorant-se especialment, per permetre als professors
modificar el seu contingut i adaptar-lo a les necessitats dels estudiants,
afavorint l’atenció a la diversitat 

http://tienda.niueduca.com/Formacio-WeDo


EV3 PER 
PROFESSORS

OBJECTIUS
Conèixer els fonaments

bàsics de la

programació. 

Practicar la construcció i

programació amb LEGO

Mindstorm EV3.  

Implementar nous

mètodes de treball a

l'aula. 

Aprenentatge pràctic  a partir de la creació i la posada

en marxa de robots amb LEGO Mindstorm EV3. 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a programar i construir?  

 Amb aquest robot ho tens tot! és fàcil de montar i programar, les seves

possibilitats són infinites, el límit és la teva imaginació!  

Aquest robot es pot programar amb un software propi de LEGO basat en

LabView amb el que pots aprendre des de la base fins a complicar-te a

nivells professionals.  

En aquesta formació aprendràs a utilitzar i programar  el robot LEGO

Mindstorm EV3 per començar a utilitzar-ho amb alumnes de les

diferents etapes educatives, des de primària fins a Batxillerat. 

FITXA 
PRÀCTICA
Quan? 

2 i 3 de juliol (matí i tarda) 

*13 de juliol (matí i tarda) 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Granollers.  

Preu:  

150€ (mínim 5 alumnes) 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/formacio-EV3

PER ENGINYERS CREATIUS I SOMNIADORS

1. Presentació 
2. Construcció d’un robot 

3. Introducció a la programació des del robot 
4.  Metodologia 1ª part: Treballar a partir de reptes. 

5. Metodologia 2ª part: Gestionar l’error i Metodologia de les 4 C’s. 
6. Metodologia 3ª part: Com fomentar la creativitat i organització de l’aula. 

7. Presentació Challenge Space Set 

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. No es necessiten
coneixements previs de programació. Es requereix ús de portàtil personal.

Programa

*Curs a part per practicar

http://tienda.niueduca.com/formacio-EV3


OBJECTIUS

Conèixer els fonaments

bàsics de la

programació  

Practicar l'electrònica. 

Implementar nous

mètodes de treball a

l'aula. 

Pensament creatiu i

computacional. 

Aprenentatge pràctic  a partir de la creació i la posada en

marxa de robots ARDUINO. 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a programar?  

Arduino és un hardware i un software dirigit a joves i adults interessats

a la programació i l'electrònica i que pretén fomentar el pensament

creatiu. A través de la construcció de projectes i de la programació

per blocs (com en els jocs de construccions) els alumnes podran crear

des de simples circuits fins a senzills robots. 

En aquesta formació aprendràs a construir projectes senzills i a

utilitzar el programa ArduinoBlocks per començar a utilitzar-ho amb

alumnes de secundària i Batxillerat.

FITXA
PRÀCTICA
Quan? 

Nivell 0: 9 de juliol (matí) 

Nivell 1: 9 de juliol (tarda) 

Nivell 2: 10 de juliol (matí) 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00. 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Granollers. 

Preu:  

70 euros per nivell. 

3 nivells 190 euros. 

(mínim 5 alumnes) 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/Formacion-Arduino

UNIM CREATIVITAT I ENGINY

NIVELL 0 
Aspectes bàsics
d'electrònica. 
Projecte 1: Blink. 
Projecte 2: Semàfor. 
Implementació a l'aula.

NIVELL 1 
Estructures de
programació I: bucles,
condicions, etc. 
Projecte 3: Actuadores 
Projecte 4: Sensors I 

NIVELL 2 
Estructures de
programació II: Variables,
funcions i ports sèrie. 
Projecte 5: Màquina
d'estats. 
Projecte 6: Sensors II.

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. No es necessiten
coneixements previs de programació. Es requereix ús de portàtil personal i el kit

d'iniciació (en venta a la www.tienda.niueduca.com)

Programa

ARDUINO PER 
PROFESSORS

http://tienda.niueduca.com/Formacion-Arduino


COACHING PER 
PROFESSORS

Comprendre el que és el

coaching. 

Efectuar un diagnòstic de les

teves fortaleses.  

Conèixer els beneficis del

treball en equip. 

Prendre consciencia del

poder del llenguatge . 

Donar un bon feedback. 

El Coaching és un procés de presa de consciència i aprenentatge

de noves perspectives, noves capacitats i accions orientades cap

als resultats, cap a la consecució dels objectius. 

És el coneixement a través de la reflexió, l’observació i la interpretació. 

El coaching es basa en la capacitat humana de créixer i generar noves

realitats. Es poden observar hàbits o pautes perjudicials i canviar-les. Els

processos de coaching s’enfoquen perquè el client prengui el timó de la

seva vida i això solament és possible quan assumeix la responsabilitat, es

converteix en protagonista i no en un figurant o una víctima. 

En aquesta formació aprendràs a utilitzar el Coaching a l'aula per afavorir

els teus recursos i els dels alumnes i aconseguir els vostres objectius 
Quan? 

11 de juliol (matí i tarda) 

12 de juliol (matí i tarda) 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00. 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Granollers.  

Preu:  

150 euros per alumne.

(mínim  5 alumnes) 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/formacio-coaching

APRENENTATGE I CANVI

1ª Sessió: Coaching per docents 
2ª Sessió: Valors i competències 
3ª Sessió: La Dimensió lingüística 

4ª Sessió: La dimensió emocional i la dimensió corporal 
5ª Sessió: lideratge a l'aula 

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. 

Programa

http://tienda.niueduca.com/formacio-coaching


SCRATCH PER 
PROFESSORS

OBJECTIUS

Conèixer els fonaments

bàsics de la

programació. 

Crear animacions i

videojocs.  

Implementar nous

mètodes de treball a

l'aula. 

Pensament creatiu i

computacional. 

Aprenentatge pràctic  a partir de la creació i la posada

en marxa de videojocs amb SCRATCH. 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a programar?  

Scratch és un entorn de programació dirigit a nens i joves que pretén

fomentar el pensament creatiu. A través de la programació per blocs

(com en els jocs de construccions) els alumnes podran crear

animacions, videojocs i arribar a crear veritables obres d'art

interactives. 

En aquesta formació aprendràs a utilitzar el programa Scratch per

començar a utilitzar-ho amb alumnes de les diferents etapes

educatives, des de primària fins a Batxillerat. 

FITXA
PRÀCTICA
Quan? 

Nivell 0: 5 de juliol (matí) 

Nivell 1: 5 de juliol (tarda) 

Nivell 2: 6 de juliol (matí) 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00. 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Barcelona.  

Preu:  

70 euros per nivell. 

3 nivells 190 euros. 

(mínim 5 alumnes) 

info@niueduca.com

Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/Formacion-Scratch

IMAGINA+PROGRAMA+COMPARTEIX

NIVELL 0 
Aspectes bàsics de
programació. 
Projecte 1: moviment. 
Projecte 2: Carreras! 
Implementació a l'aula.

NIVELL 1 
Estructures de
programació: variables,
sensors, etc. 
Projecte 3: Efectes. 
Projecte 4: Laberint. 

NIVELL 2 
Estructures de
programació
II: operacions y llistes. 
Projecte 5: converses. 
Projecte 6: Memory.

Activitat dirigida a professionals de l'educació en general. No es necessiten
coneixements previs de programació. Es requereix ús de portàtil personal.

Programa

http://tienda.niueduca.com/Formacion-Scratch

