
ROBOTIX I (de 1r a 3r de primària) 

Introducció a la robòtica amb Lego WeDo i joc de màquines i mecanismes. 

Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi robot WeDo. Hauran de 

superar diferents reptes que els ajudaran a descobrir no només el món de la 

programació, sinó també el seu entorn, les màquines, la música i la narració. 

Intercalant amb el robot WeDo, construiran i analitzaran el funcionament de màquines i 

mecanismes amb un material adaptat a cada edat. 

 1o primària: Early Machines 

 2o primària: Simples Machines 

 3o primària: Power Machines 

 

 

Objectius de l’activitat: 

- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

- Treballar els conceptes bàsics de la programació informàtica a través de la robòtica. 

- Comprendre la lògica de la programació. 

- Aprendre a treballar en equip. 

- Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

- Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

- Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

- Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 

- Aprendre a tenir cura del material. 

 

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE 

L’ACTIVITAT: 

 

--‐ Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser 

respectuós amb els companys i companyes, i amb el monitor/monitora. 



 

HORARIS I PREU: 

 

DILLUNS DE 12.00 a 13.00h; el preu és de 97€ trimestrals. Els 15€ de 

paga i senyal es retornaran en el rebut del 3er trimestre. 

El monitor és el Carles Roses. 

Els nens que no es queden al menjador s’han de recollir per la porta 

principal del carrer Wilson. 

DIMARTS DE 16.00 A 17.00h; el preu és de 97€ trimestrals. Els 15€ de 

paga i senyal es retornaran en el rebut del 3er trimestre. 

El monitor es l’Adrià Alari. 

Els nens s’han de recollir per la porta principal del carrer Wilson. 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 

 

Les activitats extraescolars estan pensades perquè els alumnes puguin 

reforçar o ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi. Des de 

l’Ampa, i juntament amb els monitors, es vetllarà perquè tots els alumnes 

puguin gaudir de l’activitat i no hi hagi companys que interfereixin en el 

correcte desenvolupament de l’activitat. S’avisarà a les families quan el seu 

fill/a no segueixi les normes establertes i, si cal, després dels avisos 

pertinents, es demanarà al nen o a la nena que deixi de fer l’activitat (en 

aquest cas, no es tornarà l’import de la mensualitat corresponent). 

Trimestralment, els monitors lliuraran a les families un full de valoració 

sobre el seu fill/a. 

En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i 

omplir un full de baixa, que trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de 

l’acabament del trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, 

es continuaran girant els rebuts) 

 

 

 



 

SI UN DIA EL MONITOR/A D’EXTRAESCOLAR NO HI ÉS: 

Si un monitor no pot venir algun dia,  l’empresa que proporciona els 

monitors de les diverses extraescolars, es preocupa de substituir-lo per 

una altra persona, a fi de que els alumnes no perdin la classe. 

 

SI UN DIA ELS ALUMNES NO ASSISTEIXEN PERQUÈ SON 

D’EXCURSIÓ: 

Quan l’escola programa una sortida, han de tenir en compte que aquell dia 

hi coincideixin tots els mestres del cicle, i, a més, hi ha llocs que només 

ofereixen un dia concret i no es pot triar. Si a això hi afegim que l’Ampa 

organitza moltes activitats als migdies, es inevitable que una sortida 

coincideixi amb una extraescolar, sigui la que sigui. Si un nen o nena no 

assisteix a una extraescolar perquè es fora d’excursió, aquest dia no es 

recupera. 

En cas de vaga al centre escolar, les activitats extraescolars queden 

suspeses. 

 



ROBOTIX II (a partir de 4t de primària) 

Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada. 

Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que hauran de superar 

diversos reptes programant el seu robot. 

Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels seus tres motors i a utilitzar els 

diferents sensors, tacte, llum, ultrasons i un giroscopi. 

L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als infants i joves en el 

món de l’experimentació científica. 

 

Objectius de l’activitat: 

- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

- Treballar els conceptes bàsics i avançats de la programació informàtica a través de la 

robòtica. 

- Comprendre la lògica de la programació. 

- Aprendre a treballar en equip. 

- Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

- Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

- Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

- Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 

- Aprendre a tenir cura del material. 



  NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT: 

 

--‐ Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser 

respectuós amb els companys i companyes, i amb el monitor/monitora. 

 

HORARIS I PREU: 

DILLUNS DE 16.00 A 17.00h; el preu és de 97€ trimestrals. Els 15€ de paga 

i senyal es retornaran en el rebut del 3er trimestre. 

El monitor es l’Adrià Alari. 

Els nens s’han de recollir per la porta principal del carrer Wilson. 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 

 

Les activitats extraescolars estan pensades perquè els alumnes puguin 

reforçar o ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi. Des de 

l’Ampa, i juntament amb els monitors, es vetllarà perquè tots els alumnes 

puguin gaudir de l’activitat i no hi hagi companys que interfereixin en el 

correcte desenvolupament de l’activitat. S’avisarà a les families quan el seu 

fill/a no segueixi les normes establertes i, si cal, després dels avisos 

pertinents, es demanarà al nen o a la nena que deixi de fer l’activitat (en 

aquest cas, no es tornarà l’import de la mensualitat corresponent). 

Trimestralment, els monitors lliuraran a les families un full de valoració 

sobre el seu fill/a. 

En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i omplir 

un full de baixa, que trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de 

l’acabament del trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, es 

continuaran girant els rebuts) 

 

 



SI UN DIA EL MONITOR/A D’EXTRAESCOLAR NO HI ÉS: 

Si un monitor no pot venir algun dia,  l’empresa que proporciona els 

monitors de les diverses extraescolars, es preocupa de substituir-lo per una 

altra persona, a fi de que els alumnes no perdin la classe. 

 

SI UN DIA ELS ALUMNES NO ASSISTEIXEN PERQUÈ SON 

D’EXCURSIÓ: 

Quan l’escola programa una sortida, han de tenir en compte que aquell dia hi 

coincideixin tots els mestres del cicle, i, a més, hi ha llocs que només 

ofereixen un dia concret i no es pot triar. Si a això hi afegim que l’Ampa 

organitza moltes activitats als migdies, es inevitable que una sortida 

coincideixi amb una extraescolar, sigui la que sigui. Si un nen o nena no 

assisteix a una extraescolar perquè es fora d’excursió, aquest dia no es 

recupera. 

En cas de vaga al centre escolar, les activitats extraescolars queden suspeses. 

 

 



ROBOTIX 0 (Infantil) 

Treball pedagògic multidisciplinari amb divers material LEGO education pensat 

per els més petits. 

Els més petits aprendran a treballar en equip, a ser creatius, expressió oral, mecànica i 

tecnologia, teatre… i moltes coses més utilitzant diversos materials LEGO education: 

 Creative builder: Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 2D i 3D, 

fomenta la col·laboració i la capacitat per relatar històries, així com contribueix 

al desenvolupament de l’ús del llenguatge descriptiu i la comprensió de les 

diferents funcions a la vida en comunitat. 

 Large farm: Aquest set ajuda els nens a explorar un ampli espectre de temes 

curriculars com agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i els cultius per 

aprendre a endreçar i classificar. 

 Tubes experiment: Aquest set ajudarà els nens a esbrinar com funcionen les 

coses, i a la vegada, amb aquest impressionant set podran explorar les seves 

idees de la investigació a la construcció i d’aquí a la prova. 

 Tech machines: Aquest set inicia els nens a la ciència i la tecnologia a través de 

l’exploració de les màquines i de les tècniques d’enginyeria, alhora que 

desenvolupen habilitats motrius fines. 

 

 

Objectius de l’activitat: 

- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

- Introduir els infants en el món de la robòtica. 

- Aprendre a treballar en equip. 

- Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

- Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

- Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

- Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 

- Aprendre a tenir cura del material. 

 

 



NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE 

L’ACTIVITAT: 

 

--‐ Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser 

respectuós amb els companys i companyes, i amb el monitor/monitora. 

 

HORARIS I PREU: 

 

DIMECRES DE 16.00 a 17.00, grup de P-4 i P-5; ; el preu és de 97€ 

trimestrals. Els 15€ de paga i senyal es retornaran en el rebut del 3er 

trimestre. 

La monitora és la Montse Martínez. 

S’ha de recollir els nens per la porta principal del carrer Wilson. 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE: 

 

Les activitats extraescolars estan pensades perquè els alumnes puguin 

reforçar o ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi. Des de 

l’Ampa, i juntament amb els monitors, es vetllarà perquè tots els alumnes 

puguin gaudir de l’activitat i no hi hagi companys que interfereixin en el 

correcte desenvolupament de l’activitat. S’avisarà a les families quan el seu 

fill/a no segueixi les normes establertes i, si cal, després dels avisos 

pertinents, es demanarà al nen o a la nena que deixi de fer l’activitat (en 

aquest cas, no es tornarà l’import de la mensualitat corresponent). 

Trimestralment, els monitors lliuraran a les families un full de valoració 

sobre el seu fill/a. 

En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i 

omplir un full de baixa, que trobarà al despatx de l’Ampa, un mes abans de 

l’acabament del trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, 

es continuaran girant els rebuts) 

 

 



 

 

SI UN DIA EL MONITOR/A D’EXTRAESCOLAR NO HI ÉS: 

Si un monitor no pot venir algun dia,  l’empresa que proporciona els 

monitors de les diverses extraescolars, es preocupa de substituir-lo per 

una altra persona, a fi de que els alumnes no perdin la classe. 

 

SI UN DIA ELS ALUMNES NO ASSISTEIXEN PERQUÈ SON 

D’EXCURSIÓ: 

Quan l’escola programa una sortida, han de tenir en compte que aquell dia 

hi coincideixin tots els mestres del cicle, i, a més, hi ha llocs que només 

ofereixen un dia concret i no es pot triar. Si a això hi afegim que l’Ampa 

organitza moltes activitats als migdies, es inevitable que una sortida 

coincideixi amb una extraescolar, sigui la que sigui. Si un nen o nena no 

assisteix a una extraescolar perquè es fora d’excursió, aquest dia no es 

recupera. 

En cas de vaga al centre escolar, les activitats extraescolars queden 

suspeses. 

 

 


