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Calendari i hores 

 
JULIOL 

PROFESSORS 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 2 3 4 5 

 

Matí 

9 a 13h 

 

 

 

Bee-Bot 

 

Scratch 

Nivell 0 

 

WeDo 2.0 

 

 

Makey 

Makey 

 

 

Ozobot 

 

Tarda 

14h a 15:30 

 

Scratch 

Nivell 1 

 

Scratch 

Nivell 2 

DIA 8 9 10 11  

 

Matí 

9 a 13h 

 

Mindstorm 

Ev3 

 

Mindstorm 

Ev3 

 

Arduino 

nivell0 

 

Arduino 

nivell2 

 

-------------

- 

Tarda 

14h a 16:30 

 

---------------

----- 

 

-------------- 

 

Arduino 

nivell1 

 

------------

- 

 

-------------

- 

 

Tarda 

14:30 a 17h 

 

Mindstorm 

Ev3 

 

Mindstorm 

Ev3 

 

-------------

- 

 

------------

- 

 

-------------

- 

 

http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-bee-bot/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-lego-wedo/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…sors-makey-makey/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…sors-makey-makey/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-ozobot/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-scratch/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-professors-arduino/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/
http://www.niueduca.com/event/formacio-per-pro…mindstorms-ev3-4/


 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. 

 

Durada 

5 hores 

On? 

Barcelona, Granollers, a 

la teva escola. 

Preu:  

60 euros per alumne 

(mínim 5 alumnes). 

info@niueduca.com

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

EXPERIMENTACIÓ I DESCOBERTA

○ Realización de retos para la práctica de habilidades. 
○ Realización de retos para la integración curricular. 

○ Apuntes prácticos para la planificación de las lecciones/actividades 
en el aula. 

○ Diseño de un reto.

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

Continguts

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
Durada? 

4hores 

 

On? 

Granollers, Barcelona, al

teu centre 

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
Durada? 

14 hores 

 

On? 

Granollers, Barcelona, al

teu centre 

 

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

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


 ARDUINO PER
PROFESSORS

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
dURADA? 

4 NIVELLS DE 4HORES 

On? Barcelona ,

Granollers, al teu centre 

Preu:  

70 euros per nivell 

3 nivells 190 euros 

  

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)

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


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
Durada 

3 nivells de 4 hores 

Horari 

Matí: 9.00 a 13.00. 

Tarda: 14.00 a 18.00 

On? 

Barcelona, Granollers, al

teu centre 

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


 MAKEY 
MAKEY PER 

PROFESSORS

OBJECTIUS
Experimentar 

Entendre el funcionament 

Crear el teu propi invent 

Equivocar-se 

Descobrir la utilitat per

l'aula 

Entendre com fer-ho

servir a l'aula

Aprenentatge pràctic  a partir de la creació d'instruments, 

experiments i jocs amb Makey Makey 

T'agradaria ensenyar als teus alumnes a inventar fent servir nous reucursos? 

 

Creus que la diversió i l'aprenentatge han d'anar de la mà? 

 

Podríem dir que és una placa que actua com a perifèric simulant el teclat i el 

ratolí de l’ordinador, de manera que genera una ordre cada vegada que 

tanquem el circuit com si s’estigués polsant una tecla. Però fem-ho més 

senzill; es tracta d’un recurs que permet trobar maneres creatives 

d’interaccionar amb l’ordinador, tot utilitzant objectes quotidians com a 

polsadors: només cal que siguin conductors elèctrics! 

Sense donar-se compte, aprendràn com funciona un cicrcuit elèctric, quins 

elements del seu dia a dia són conductors i quins aislants.   

 

Durada 

5 hores 

On? 

Barcelona, Granollers, a 

la teva escola. 

Preu:  

60 euros per alumne 

(mínim 5 alumnes). 

info@niueduca.com

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

CREATIVITAT I CONDUCTIVITAT

○Disseny i realització de projectes de programació amb SCRATCH on 
s'utilitzin seqüències de comandos, bucles i condicionals. 

○ Disseny i realització de projectes de programació amb SCRATCH 
usant el *Makey *Makey com a entrada de dades. 

○ Realització d'una proposta concreta per a treballar objectius 
curriculars.

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

Continguts

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


OZOBOT 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. 

Un robot petit com un bunyol però amb grans possiblitats! 

T'imagines programar amb un retolador? Ozobot és un robot educatiu molt 

versàtil que ens ofereix moltes possibilitats, es pot adaptar a tota primària. 

  

Ens permet donar-li ordres a traves de línies de colors fetes amb rotuladors, 

però també el podem programar amb blocs des de un fantàstic software 

gratuït.  

 

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.  Durada 

5 hores 

On? 

Barcelona, Granollers, a 

la teva escola. 

Preu:  

60 euros per alumne 

(mínim 5 alumnes). 

Grup mateixa escola 

500 €

info@niueduca.com
Inscripcions a http://tienda.niueduca.com/Formacio- 

professors-Ozobot

Descobreix un nou Robot! 
 programa amb línies de colors o blocs

○ Realització d'activitats bàsiques de funcionament en els diferents entorns 
   d*Ozobot: sensors, ozocodes, ozoblockly. 
○ Anotacions pràctiques per a la planificació de les lliçons/activitats a l'aula. 
○ Disseny de lliçons/activitats tipus segons els diferents recursos que        
 ofereix Ozobot. 
○ L'entorn virtual.

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

Continguts

http://tienda.niueduca.com/Formacio-professors-Ozobot

