Robòtica
Per a nens i nenes de P5 fins a 6è

Taller de Robòtica a la jornada intensiva,
Horari de l’activitat de 15.00 a 16.45 h dies concrets
ROBOTIX per P5 infantil: El taller que es realitzarà el dia 11 de juny.
Ens avancem al pròxim curs!!!
Us proposem un taller de ROBOTIX I per principiants amb el WeD0
2.0.
Ens iniciarem, construint un robot espia i la seva posterior
programació.

Preu P5 un dia...15€
ROBOTIX I de 1r a 3r El taller es realitzarà els dies 7,14 i 21 de juny.
Animals Aquàtics
Al mar hi ha infinitat de vida aquàtica amb
característiques molt diverses. Ens submergirem
amb ells i observarem quin és l'impacte que té
l'ésser humà en el seu hàbitat, construint i
programant models amb el kit LEGO® WeDo
2.0.

Preu dels tres dies: 40€

ROBOTIX II de 4t a 6è El taller es realitzarà els dies 7,14 i 21 de juny.
Fira d’estiu: comença l’estiu i tots pensem en les vacances i en
el que farem durant l’estiu... a tots ens ve de gust divertir-nos, i
pujar a les atraccions. En aquest taller construirem la nostra fira
d’atraccions amb el LEGO Education Minstorms EV3,
programarem el seu moviment utilitzant sensors i ens ho
passarem d’allò més bé!!

Preu dels tres dies: 40€

Per portar a terme aquesta activitat hi hauran d’haver 8 alumnes per grup.

Organització i funcionament de l’activitat:
Si el vostre fill/a es queda a dinar, els monitors que fan l’activitat de robòtica s’encarregaran
d’anar a buscar-los al grup de menjador. En el cas que no es quedi a dinar, els nens/es hauran
d’estar a l’escola a les 14.55 h. i entrar per la porta de l’Avinguda Arraona.

•

La sortida dels nens i nenes a les 16.45 h. es farà per les portes de Sant Quirze jardí.
En el cas que el vostre fill/a faci alguna activitat extraescolar a posteriori, el monitor/a
encarregat de l’activitat els recollirà.

Per inscriure’s a l’activitat haureu d’omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a
extraescolars@ampapurisalas.cat o dipositar el full a la bústia de l’AMPA abans del 24 de maig.

