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TECNOLAB: PROGRAMACIÓ, ROBÓTICA I MAKER  

 

 

 

TECNOLAB és una extraescolar enfocada en l’aprenentatge pràctic de la tecnologia que engloba la 

programació, la robòtica educativa i l’ús didàctic d’altres tecnologies emergents que permeten 

gaudir i aprendre de les eines digitals dels temps actuals des d’un punt de vista didàctic. 

 

OBJECTIUS 

▪ Introduir als nens/es en continguts tecnològics dins d’una vessant educativa.  

▪ Donar suport a conceptes del sistema educatiu, de forma transversal, especialment la 

física i les matemàtiques, adaptades al nivell de cada curs/grup. 

▪ Integrar les TIC creatives amb uns recursos educatius a mida dins de cada cicle. 

▪ Afavorir el fet de tenir menys estereotips de gènere en relació a les carreres científiques. 

 

METODOLOGIA  

El mètode d'aprenentatge està basat en la simulació d'experiències reals, on els protagonistes són 

els propis alumnes. La dinàmica de l'aula és oberta, amb intercanvi d'idees i col·laboració a través 

d'activitats que resultin engrescadores. Es promou la innovació, la creativitat i el treball en equip, 

desvetllant la curiositat a través de la recerca i l'experimentació.  

 

EINES DIDÀCTIQUES 

JOCS DE PRE-PROGRAMACIÓ  

L'objectiu d'aquesta eina no és promoure la programació com a una finalitat 

en si mateixa, sinó potenciar la planificació i l'execució, el pensament operatiu 

i constructiu, la creativitat i l'aplicació de conceptes que necessita tot 

programador per a realitzar els seus projectes.  
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PROGRAMACIÓ 

SCRATCH i d’altres-A part d’un llenguatge de programació, és un 

mitjà d'expressió per ajudar els nens/es a manifestar les seves 

idees de forma creativa, a la vegada que desenvolupen habilitats 

de pensament lògic i d’aprenentatge del Segle XXI.  

 

ROBÒTICA 

BEE BOTS  La Bee-Bot és un robot didàctic adreçat als nens/es de primària. S’introdueix el nen/a 

a la programació i robòtica, de forma vivencial i programant un petit robot.   

A través de diferents reptes, adequats a cada curs, com per exemple Calculem 

amb la Bee-Bot o Viatgem amb la Bee-Bot, el nen s’endinsa a la programació.  

 

LEGO WEDO Permet als alumnes construir i programar models simples de LEGO, connectant 

motors i sensors i programant-lo per tal que actuï d’una forma determinada i 

entenent els mecanismes de moviment. Els nens/es desenvolupen 

coneixements en ciència i habilitats de treball en equip, comunicació i 

resolució de problemes.  

 

LEGO MINDSTORMS Permet als alumnes construir i programar models més complexos de robots a 

través de reptes proposats.   Ajuda el nen/a a desenvolupar el  pensament crític i 

estructurat. Cada un d’ells un rol dins de l’equip: programador, el 

dissenyador......  

 

 

 

TALLERS MAKER - Creacions tecnològiques 

Els nens/es entenen que ells mateixos poden construir amb les seves 

mans tot el que es proposin. Dins d’aquest camp es treballa la creació 

d’objectes tecnològics a través de projectes on aprenen conceptes 
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d’electricitat i electrònica tot experimentant i investigant, en un context pràctic i lúdic.  

 

PLANIFICACIÓ 

La planificació d’activitats es duu a terme de forma trimestral i es va adaptant setmanalment a les 

necessitats de cada grup.  En cada sessió es treballa un concepte com poden ser les instruccions, 

els algoritmes o les coordenades i es realitzen activitats de programació i robòtica amb reptes 

concrets per entendre aquests conceptes.  Les activitats sempre són lúdiques, es treballa amb 

tablets o ordinadors depenent de l’edat i de l’activitat.  S’intercalen activitats de programació i de 

robòtica perquè una i altra han d’estar equilibrades a l’hora de realitzar un projecte.  Cada dos 

mesos aproximadament es realitza una activitat maker, construint un objecte tecnològic que els 

nens/es es podran endur a casa.  A final de curs, cada nen/a realitza els seu propi projecte amb els 

coneixements que ha adquirit durant el curs. 

 

 

 

Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició a la nostra web (www.tecnolab.cat) o 

al correu (info@tecnolab.cat). 
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