Activitats Extraescolars: Programació, impressió 3D, tall amb
làser i robòtica

www.scratch.barcelona
Dels fundadors de Scratch School

Les activitats extraescolars de Barcelona que fomenten la creació de diferents tecnologies.

Continguts de les activitats
Programació de videojocs en Scratch
Aprendrem programació de videojocs a través de Scratch, eina opensource de desenvolupament
de tecnologia desenvolupada al MIT.
●

Desenvolupament de mínim 10 videojocs.

●

Accés inclòs als cursos online de Scratch School.

Disseny i impressió 3D
Aprendrem a utilitzar programes de disseny 3D, a crear els nostres propis dissenys i a imprimir-los
en 3 dimensions.
com TinkerCad o SketchUp. Imprimirem els nostres projectes en 3 dimensions a classe.
●

Utilització de programes com TinkerCad o Sketchup.

●

Impressió dels nostres projectes 3D a classe.

●

Aprendrem altres tipus d’impressió 3D més manuals.

Tall amb Làser
Partint de la experiència amb 3D, i usant els mateixos programes tallarem dissenys amb màquina
làser.

Robòtica
Construirem robots que posteriorment programarem amb programes com Bitbloq o mBlock,
programes similars a Scratch.
●

Aprendrem coneixements d’Arduino amb plaques adaptades i accessibles.

● Donarem vida a objectes inimaginables o els programarem en Scratch a través de
Makey-Makey.

● Programació les nostres creacions de LEGO WeDo.

● Construcció i programació de LEGO Mindstorms.

Serveis
● Activitats extraescolars de programació, impressió 3D, tall amb làser i
robòtica. Tant per ajudar a potenciar el pensament computacional com la
creativitat de l’estudiant.
● Durant el curs els alumnes també tindran accés a tots els cursos online de
Scratch School(valorat en 10€/mensuals) i intranet.
● Els treballs de impressió 3D i de tall amb làser són els entregables dels
alumnes.
Requisits:
*Cal abonar 45€ al inici del curs pels recursos materials utilitzats pels entregables.
*Necessitem accés a les aules d’informàtica de l’escola durant la realització de les
activitats.

Tarifes

Activitat

1r i 2n Primària

3r a 6è Primària

ESO

28€/mes

33€/mes

35€/mes

Contacte
Si voleu portar l’activitat al vostre centre poseu-vos en contacte amb nosaltres.
● Contacte: Natàlia Pujades
● Email:natalia@scratch.school
● Telèfon: 678171560
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