A PARTIR DE 6 ANYS
TALLER WEDO 2.0:
MÉS D’UN MOTOR
Realitzarem diversos robots wedo 2.0 usant més
d’un motor. Aprendrem a muntar-los i programar-los per tal que es puguin diferenciar les seves
funcionalitats.
9 i 16 de juny de 2018
Dissabte de 10 a 12 h
6€

A PARTIR DE 7 ANYS
CURS WEDO 2.0:
REPTES COOPERATIUS
Es realitzaran diversos reptes usant els robot Wedo
2.0 en els quals els participants hauran d’ajudar-se
i complementar idees per tal que es puguin resoldre
correctament.
5 i 12 de maig de 2018
Dissabte de 10 a 12 h
6€

PROGRAMACIÓ DE
ROBÒTICA AVANÇADA
AMB DASH: FUNCIONS
Introducció i utilització de conceptes de programació més complexos com funcions, recursió... per
solucionar reptes.
26 de maig i 2 de juny de 2018
Dissabte de 10 a 12 h
6€

INSCRIPCIONS
· Inscripcions presencials a l’oficina del Servei
d’Atenció Ciutadana (SAC).
· Inscripcions en línia a www.casadelesvidues.cat
· La inscripció serà efectiva en ingressar l’import del
curs.
· Un cop fet el pagament, si no es comunica el contrari, l’alumne estarà admès al curs i començarà
amb normalitat el dia i hora estipulat.
· Per donar-se de baixa d’un curs cal emplenar i signar el full de baixa.

BONIFICACIONS
Són aplicables a tots els cursos i tallers.
· Cada inscrit només pot optar a un descompte.
· Per beneficiar-se d’una bonificació cal inscriure’s
presencialment a l’oficina del SAC, presentant la documentació acreditativa que correspongui.
· S’aplicarà un 10% de descompte a:
Titulars del Carnet CLV
Família nombrosa/monoparental
Dos o més germans (<18 anys) inscrits en activitats
de pagament*
Persones en situació d’atur
Persones amb discapacitat

NOTES
· Tots els cursos es duran a terme al centre de recursos tecnològics.
· L’organització es reserva el dret de variar les activitats si causes imprevistes així ho aconsellessin.
· Si un curs o taller s’anul·la per falta d’inscrits o causa justificada, es retornarà l’import de la inscripció.
Però si la persona inscrita no assisteix al curs sense
notifi car-ne la baixa, no es retornaran els diners.

CENTRE DE RECURSOS TECNOLÒGICS
DE LLAGOSTERA
Horari d’obertura
Divendres de 17 a 20 h
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h
Accés lliure i gratuït
a partir de 5 anys.
Els menors de 12 anys,
cal que vinguin acompanyats d’un adult.
CASA DE LES VÍDUES
www.casadelesvidues.cat
Pl. Llibertat, 1
972 83 19 95
3.0@llagostera.cat

FORMACIÓ PER A ADULTS

Activitat dirigida a pares, mares i docents.

TALLERS-SESSIONS DE
RECOMANACIÓ D’APPS EDUCATIVES
QUINES APPS EM RECOMANES PER A

COM FUNCIONA EL WEDO 2.0?
Taller introductori al Wedo 2.0 on s’explicaran les seves funcions més bàsiques i com resoldre els reptes
que es plantegen. Veurem com encarar el muntatge i
com és la programació amb els Wedo 2.0.
30 de maig de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€

INFANTS DE 2 A 5 ANYS?
Presentarem i provarem aplicacions per a tauleta
adequades per a infants d’aquesta franja d’edat i
que ens permeten treballar aspectes de numeració, lògica, vocabulari, orientació espacial, etc.
9 de maig de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€
QUINES APPS EM RECOMANES
PER A INFANTS DE 6 A 9 ANYS?
Presentarem i provarem aplicacions per a tauleta
adequades per a infants d’aquesta franja d’edat i
que ens permeten treballar aspectes de llengua,
programació, lògica, ciència, numeració, orientació espacial, etc.
16 de maig de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€
QUINES APPS EM RECOMANES
PER A INFANTS DE 9 A 11 ANYS?
Presentarem i provarem aplicacions per a tauleta
adequades per a infants d’aquesta franja d’edat
i que ens permeten treballar aspectes d’astronomia, llengua, biologia, lògica, programació, orientació espacial, etc.
23 de maig de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€

WEDO 2.0: CONCEPTES MÉS COMPLEXES
Veurem com muntar robots amb instruccions no
guiades i veurem com fer programacions més
complexes per tal de poder resoldre reptes més
complicats.
6 de juny de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€
TALLER DE WEDO 2.0: COM CREAR NOUS
REPTES? 1
Veurem quina metodologia segueixen els reptes
ja establerts de Lego i aprendrem a plantejar-ne
de nous, tant en l’àmbit del muntatge com en la
programació.
13 de juny de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€
TALLER DE WEDO 2.0: COM CREAR NOUS
REPTES? 2
Veurem quina metodologia segueixen els reptes
ja establerts de Lego i aprendrem a plantejar-ne
de nous, tant en l’àmbit del muntatge co m en la
programació.
20 de juny de 2018
Dimecres de 20 a 21.30 h
6€

