CASAL D'ESTIU
TECNOART

HABILITATS
Capacitat creativa
Habilitats socials
Resolució de problemes
Treball en equip
Intel·ligència emocional
Llenguatge
Computacional
Pensament científic

FITXA
PRÀCTICA
Cursos:
Infantil, Primària i
Secundària
Grups:
de 9 a 14 alumnes
Quan?
Casals de Nadal,
Setmana Santa i Estiu

TECNOLOGIA+ART+
CIÈNCIA+ EMOCIÓ
Introduirem la tecnología i l'art d’una manera lúdica a través del joc
cooperatiu i l'experimentació amb una metodologia activa i creativa. Es tracta
d'una proposta que vol connectar amb tota la diversitat d'interesos tant dels
nois com de les noies, de petits i grans. Tots els projectes tenen una aplicació
real ja sigui per jugar ells mateixos com per millorar l'entorn on viuen perquè
allò que s'inventin tingui un significat.

ENERGIA I MOVIMENT
Setmana 1 del 25 al 28 de Juny

Diverteix-te dissenyant el teu projecte d'eficiència
energètica

MILLORA SOCIAL
Setmana 2 de l'1 al 5 de Juliol

La tecnologia ens pot ajudar a millorar el nostre
entorn

MISSIÓ ESPACIAL

Setmana 3 del 8 al 12 de Juliol

Astronautes, naus espacials, planetes. L'UNIVERNS...

Comunicació i consultes al llarg del curs a info info@niueduca.com

CASAL D'ESTIU
TECNOART

RECURSOS
Beebot, Makeymakey,
Lego wedo, Lego EV3
Stop motion, Drons, 3D,
Scratch, Coding is fun,
Edison, Música, Pintura,
Material reciclat...

TECNOLOGIA+ART+
CIÈNCIA+ EMOCIÓ
ART I CULTURA

Setmana 4 del 15 al 19 de Juliol

METODOLOGIA
L’error com a font
d’aprenentatge
Fomentem la creativitat
Reptes motivadors

"Diguem i ho oblido,
ensenyem i ho recordo,
involucrem i ho aprenc."
Benjamin Franklin

Et sorpendrà el que es pot crear amb la tecnologia

jocs & TECH
Setmana 5 del 22 al 26 de Juliol

Inventarem els jocs més divertits fent servir materials
tecnològics

ESPORTS I DANSA

Setmana 6 del 29 de Juliol al 2 d 'Agost

Recrearem esports i coreografies amb robots

Tota la programació setmanal estarà adaptada a les necessitats dels diferents grups d'edad

Comunicació i consultes al llarg del curs a info info@niueduca.com

