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Els nostres extraescolars de tecnologia tenen tres principals enfocaments educatius: 

Programació, Robòtica i Art i Tecnologia. 
 

Treballem en petits grups adaptant les activitats 

als interessos i aspectes personals dels alumnes. 

Els grups acostumen a ser d’entre 8 i 12 

participants depenent de l’activitat. Tot i així els 

alumnes col·laboren en les tasques i els reptes 

treballant en grup, en parelles o en equips de tres 

participants segons l'edat i la tasca concreta. 
 

CreaTIC aporta el material necessari de 

robòtica o manualitats tecnològiques. El 

material es manté assignat a cada grup 

d’alumnes durant l’any escolar, permetent 

treballar en projectes personalitzats i de 

llarga durada.

Per impartir les activitats és imprescindible que a la mateixa sala hi hagi taules on fer el 

muntatge dels robots i fer les manualitats, i també cal espai suficient per realitzar les proves 

amb els robots una vegada construïts (taules grans o espai lliure al terra). Ordinadors amb el 

software instal·lat. 

Cada curs s'imparteix en diversos nivells de dificultat per estimular l'aprenentatge continu dels 

alumnes. L'enfocament per avançar a través dels nivells dels nostres cursos permet flexibilitat 

a l’hora de passar d’una línia educativa a l'altra. 

   

TAMBÉ OFERIM 

 

 

VEURE PÀGINA 5  
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VEURE PÀGINA 18  

mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/


 
 

2 info@creaticnens.com 
www.creaticnens.com 
www.facebook.com/creaticnens 

CreaTIC Academy S.L. (CIF:B66386392) 
c/Rosés Nº 58, 08028, Barcelona 

93 639 3500 
 

 P5 1o 2o 3o 4o 5o 6o ESO 

Robòtica 
        

Robòtica P5 x 
       

WeDo 1.1: Robòtica educativa amb LEGO 
 

x x 
     

WeDo 1.2: Robòtica educativa amb LEGO 
  

x x 
    

WeDo 2.0: Robòtica educativa amb LEGO 
   

x 
    

Spike: Robòtica educativa amb LEGO 
    

x x 
  

EV3 - 1: Robòtica educativa amb LEGO 
    

x x 
  

EV3 - 2: Robòtica educativa amb LEGO 
     

x x x 

Spike Python: Robòtica educativa amb LEGO 
      

x x 

Robòtica i experiments de ciències amb LEGO EV3 
     

x x x 

Robòtica educativa amb Arduino 
      

x x 

Enginyeria         

Petits enginyers  x x x     

Invents Tecnològics     x x x  

Programaciò 
        

Scratch: Iniciació a la programació de videojocs 
 

x x x 
    

Creació de videojocs amb Kodu (nivell 1) 
   

x x x x 
 

Creació de videojocs amb MakeCode Arcade (nivell 2) 
    

x x x 
 

Creació de videojocs amb Roblox 
     

x x x 

Creació d'Apps amb AppInventor/thunkable/Kodular 
    

x x x x 

Minecraft: Programació de MODs amb MakeCode 
  

x x x x 
  

Creació de videojocs amb Unity 3D 
       

x 

Creació de videojocs amb Godot 
       

x 

Programació de videojocs amb Python (CodeCombat o CodedArena) 
     

x x x 

Crafts 
        

Bots&Crafts 
   

x x x 
  

Disseny 3D per a impressió 3D amb Tinkercad 
   

x x x x 
 

Disseny virtual de models LEGO amb BrickLink Studio    x x x   

MIXTOS 
        

Tecnologia Creativa (robòtica, programació i manualitats tecnològiques) I i II x x x x x x x 
 

Disseny 3D per a videojocs (Blender, Maya) 
       

x 

Tech Club 

    
x x x x 

 
  

mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
https://docs.google.com/document/d/1aU18OaxoL5hto6olvwhHGR7URCcseOZkiHxP9csnQ-0/edit#heading=h.8fpy7hpd3hwm
https://docs.google.com/document/d/1aU18OaxoL5hto6olvwhHGR7URCcseOZkiHxP9csnQ-0/edit#heading=h.fr99at4e4iwv


 
 

3 info@creaticnens.com 
www.creaticnens.com 
www.facebook.com/creaticnens 

CreaTIC Academy S.L. (CIF:B66386392) 
c/Rosés Nº 58, 08028, Barcelona 

93 639 3500 
 

 

 
 

mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/
mailto:info@creaticnens.com
http://www.creaticnens.com/


 
 

4 info@creaticnens.com 
www.creaticnens.com 
www.facebook.com/creaticnens 

CreaTIC Academy S.L. (CIF:B66386392) 
c/Rosés Nº 58, 08028, Barcelona 

93 639 3500 
 

● 

 

Aprendre a programar i gestionar robots és 

possible des d’una edat molt primerenca. Amb els 

més petits (P5) treballem utilitzant eines 

didàctiques especialment dissenyades per les 

seves capacitats cognitives i motores. 

 

En cada sessió s’introdueix un repte lúdic centrat 

en temes d’interès dels infants. Per resoldre els 

problemes, els alumnes proposen possibles 

solucions (hipòtesis), experimenten amb el material 

per comprovar les idees, analitzen els resultats i els 

possibles errors i conclouen millorant les seves 

estratègies. 

 

 

 

Al llarg del curs s’utilitzen eines diverses com els Bee-Bots, Robot Doc , Code & Go Robo Mouse, 

Codi-oruga i d’altres. Més endavant aprenen construccions i mecanismes mitjançant: Robotis 

Play, LEGO màquines tècniques, LEGO coding expres i d’altres activitats realitzades amb 

engranatges. 

 
 

 

lògica, matemàtiques, planificació espacial, llenguatge expressiu 

pensament seqüencial, treball cooperatiu i col·laboració, estimulació de la memòria, i molt 

més. 
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TAMBÉ OFERIM 

Pàgina 5 

 

Al teu fill/a li agraden els LEGO? Per què no aprofitar el seu interès 

i motivació per les construccions per aprendre anglès alhora que 

treballa habilitats STEAM i s'ho passa bé. 

Si t'interessa fer anglès amb LEGO,  

posa't en contacte amb nosaltres! 

 

Escoltant i recreant històries amb LEGO i cantant cançons 

aprendran la fonètica i el vocabulari anglès d'una manera lúdica i 

divertida.  

Les classes es fan en petits projectes guiats amb material i 

metodologia creats per LEGO Education. 
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●

En els cursos de robòtica educativa es fan servir material pedagògic específic per a cada edat. 

Per a alumnes d'entre 1r i 3r s'utilitzen sets educatius com LEGO Education WeDo o Spike 

Essencials - eines fàcils d'utilitzar amb les quals es practiquen moltes habilitats i diferents 

matèries. El conjunt de construcció conté una selecció de peces i elements LEGO que els 

estudiants poden utilitzar per crear diversos models i diferents escenaris. En aquest nivell els 

alumnes creen els seus primers robots de manera guiada - seguint instruccions - i, a poc a poc, 

s’adonen dels conceptes bàsics de la mecànica. Els sets compten amb un motor i dos sensors 

(de moció i d’inclinació) amb els quals durant el curs escolar els participants construeixen i donen 

vida a les seves creacions. Utilitzen un sistema de programació molt intuïtiu que funciona per 

arrossegar i deixar anar, basat en la lògica seqüencial. 

Les classes es fan en petits projectes guiats amb sessions de construcció seguides de sessions 

de programació. Usant el joc com a factor motivador s'introdueixen engranatges, palanques o 

politges per a la transmissió del moviment dels models. Elements especials, com ara cordes i 

bandes de goma, augmenten la gamma de models que es poden construir.  
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. 

 

Amb els alumnes d'entre 4t i 6è s'utilitzen materials com LEGO Education Mindstorms EV3 o 

Spike Prime. Es construeixen robots capaços de moure més d’un servomotor. Els participants 

experimenten programant els moviments per poder donar ordres al seu robot - a on desplaçar-

se o com superar obstacles. Afegeixen fins a quatre sensors al robot per superar diversos reptes 

i comparteixen amb els companys la solució que han trobat. Al llarg de l'any escolar es 

construeixen i programen diversos models de robots. Els llenguatges de programació usats 

continuen essent intuïtius i visuals (per blocs d'arrossegar-i-deixar anar), però la dificultat 

augmenta amb l'edat dels participants.  

En els darrers nivells es pot passar a programació de scripts amb Python construint els robots 

amb els sets de LEGO o utilitzant plaques tipus Arduino, motors i sensors per programar amb 

Arduino IDE.. 

Els cursos de robòtica educativa ajuden a conèixer com la tecnologia juga un paper actiu en la 

vida quotidiana dels alumnes. Els estudiants no són consumidors de tecnologia sinó creadors, 

amb iniciatives i creacions pròpies. 

: lògica, matemàtica, mecànica, estructures, pensament seqüencial, 

planificació espacial, habilitats de comunicació, col·laboració, creativitat, iniciativa i treball en 

equip.  
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●

Els cursos de Enginyeria motiven l'alumnat de primer a quart de primària cap a l'aprenentatge 

de STEAM a mesura que experimenten amb les forces, el moviment i les interaccions en un 

context lúdic. Fem servir eines com LEGO Education BricQ Motion per proporcionar experiències 

d'aprenentatge pràctiques i senzilles sense necessitat de recórrer a dispositius electrònics. 

L'activitat fomenta la comprensió de les lleis de física clàssica a mesura que experimenten amb 

engranatges, politges i palanques. 

      
 

Aprofitem la curiositat natural de les nenes i els nens d'aquesta edat i us proposem reptes diaris 

de disseny, construcció i experimentació sovint amb materials quotidians. El joc amb ponts, 

circuits de bales i trens d´engranatges aporta a la comprensió de continguts curriculars de 

manera més natural i molt divertida.  

Els futurs enginyers, arquitectes o mecànics, es divertiran amb 

reptes pràctics on utilitzen habilitats creatives i de resolució de 

problemes. El treball en equip és crucial per implementar 

solucions complexes. 

Durant el curs expliquem i practiquem les fases del procés de 

disseny amb les seves iteracions entre prototips i assaigs. 

Estimulem la mentalitat Maker on els participants expliquen els 

seus dissenys usant llenguatge STEAM. 

: matemàtica, mecànica, estructures, 

creativitat, planificació espacial, habilitats de comunicació, 

col·laboració, iniciativa i treball en equip.  
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●

Els cursos de creació de videojocs ofereixen una possibilitat d’aprendre a programar sense 

objectes tangibles usant segons l'edat dels participants diferents eines de creació de videojocs, 

com Scratch, Kodu Game Lab, MakeCode, CodeCombar, Godot, et.. Aquesta activitat té com a 

objectiu presentar les possibilitats de la programació i animar les nenes i els nens a ser 

dissenyadors aprofitant l'atracció natural dels participants pels jocs digitals.  

D'altra banda, els participants aprendran a resoldre problemes, a treballar en equip i a organitzar 

els seus propis projectes. S'estimula la construcció i el reforç de les característiques personals 

transcendents, com la curiositat, la determinació, la perseverança, l’autoestima. 

S'aprofundeixen els coneixements de matèries curriculars, com les matemàtiques o la física, de 

manera lúdica. Es fomenta la capacitat de crear solucions innovadores i també la auto-gestió 

dels recursos disponibles per a maximitzar l’èxit. 

L'alumnat de cicle inicial (des de 1r a 3r) treballen amb Scratch - un llenguatge de programació 

molt intuïtiu i visual, dissenyada per MIT, que emula la construcció per blocs. Començarem a 

programar en parelles, pas a pas, des de la primera classe. Durant l’any, crearem diverses 

animacions o jocs en 2D i elaboraran programes personalitzats i divertits superant reptes diaris. 

Avançarem en el món de la programació, fins a ser capaços de completar un projecte personal, 

que pot ser, tant un joc, una història o una felicitació digital interactiva. 
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A partir de 3r les nostres activitats de programació de videojocs 

utilitzen eines més complexes, com KODU Game Lab que 

presenta als alumnes un món de personatges i objectes digitals 

en 3D on segueixen les seves instruccions amb el PC i la Xbox 

o MakeCode Arcade - una eina fantàstica per programar jocs de 

consola en línia (amb un simulador) amb possibilitat de 

descarregar o jugar en miniconsoles com ara la PyGamer, el 

Meowbit o l’Ovobot Xtron. 

Els participants treballen en grups o individualment. Pas a pas 

s'introdueixen conceptes com algoritme, programa, objecte, 

esdeveniment, condició i bucle, que es mostren i es practiquen 

amb els diversos reptes diaris que els alumnes superen.  

Durant l'any es treballen els conceptes de jugabilitat, 

l’escenografia i la introducció d'elements de "bonificació" o 

"perill". 

En nivells avançats, s'entra contacte amb el codi Script 

mitjançant la popular plataforma ROBLOX amb Roblox 

Studio on també s’introdueix la creació d’escenaris 

tridimensionals a partir d’operacions booleanes.  

Finalment, per als aficionats de Minecraft oferim un curs per aprendre a programar amb una eina 

amb la qual es poden crear ampliacions (MODS) del popular joc MINECRAFT. 

 Aquestes activitats estimulen el pensament computacional, que inclou la 

capacitat d’identificar, analitzar, provar i implementar possibles solucions, organitzar lògicament 

dades, resoldre problemes de manera algorítmica, generalitzar i aplicar aquest procés a altres 

problemes i àrees. Es treballen habilitats de resolució creativa de problemes complexos, el 

treball en equip, la gestió del temps i recursos – totes elles, habilitats que els serviran durant la 

seva vida i, en qualsevol trajectòria professional que escullin en el futur. 
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● 

Les nostres activitats de manualitats tecnològiques estimulen 

l'actitud “Makers” als participants. Animem els nens i les 

nenes a ser dissenyadors/es i creadors/es de tecnologies en 

lloc de només usuaris. A més a més, els participants aprendran 

com resoldre problemes, treballar en equip i organitzar els seus 

propis projectes, creacions i invents tecnològics. 

Al món de les màquines i robots l'únic límit és la imaginació! 

Al nostre curs Bots&Crafts s'ensenyen principis bàsics de 

mecànica, materials i construcció de màquines senzilles. 

Farem autòmats i animatrònics – animals mecanitzats – 

construïts amb materials quotidians. Començarem amb 

simples circuits elèctrics i afegirem sets educatius més 

avançats (com el Neuron de MakeBlock) amb motors i sensors. Jugant aprenem conceptes 

d'automàtica i transmissió de moviment, corrent elèctric i components electrònics. Al principi 

del curs es plantegen reptes senzills per al disseny de peces o mecanismes amb què puguin 

personalitzar les seves màquines. Al llarg de l'any s'hi afegiran tècniques més complexes i farem 

projectes cada cop més personals. S'ensenya fer servir diferents eines - alicates, pistola de 

silicona, soldador, diferents perforadores, regles, compassos i cutters. 
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Avui en dia hi ha moltes tècniques i eines per crear 

objectes en 3D amb la possibilitat d'imprimir les 

figures creades amb una impressora 3D. Oferim a 

les nostres alumnes aprendre modelat per a la 

impressió 3D. Comencem amb un programa senzill i 

intuïtiu (Tinkercad) i dissenyem personatges i 

objectes combinant formes geomètriques bàsiques. 

També aprenem a modificar els paràmetres de 

formes complexes per incloure'ls als seus dissenys. 

Parlarem de les màquines d'impressió 3D, el seu 

funcionament i els requisits que imposen al 

modelatge. 

En nivells més avançats ensenyem modelatge 3D a través de la programació per blocs i dibuix 

amb llapis 3D. A més, veurem diversos cercadors d'objectes 3D a repositoris de lliure accés. 
 

 

I per als fans de LEGO oferim un curs 

de disseny i creació digital de LEGO 

robots LEGO. Fem servir una eina de 

construcció digital que conté 

pràcticament totes les peces LEGO, 

inclosos motors i sensors que són 

equivalents a les peces especials als 

kits de robòtica educativa. Aprenem 

a manejar les peces virtuals en 3D, 

girar-les, connectar-les, agrupar-les i crear models diferents. Cada participant dissenyarà el seu 

propi robot i aprendrà com es fan les instruccions de construcció per a la creació real. 

 

Els nostres cursos mixtos - "Tecnologia Creativa" combinen la robòtica, la creació de videojocs i 

les manualitats tecnològiques dedicant un trimestre a cadascun. D'aquesta manera, els/les 

alumnes poden experimentar tot el ventall de les nostres activitats. S'utilitzen els sets de LEGO, 

els programaris per crear videojocs o animacions interactives i també plaques com MAKEY-

MAKEY (dissenyada per MIT) o micro:Bit (dissenyada per BBC) per combinar el disseny 

d'artefactes tecnològics amb o sense la programació.  
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● 

Per als alumnes de secundària oferim Ciències amb LEGO MINDSTORMS EV3. 
 

En aquest curs treballem les activitats a partir de la 

ciència que veiem a la vida quotidiana. Es fan projectes 

de recerca en quatre àrees principals: l'energia 

(producció i consum d'energia), calor i temperatura 

(fusió, aïllament punts de cocció,  transmissió de la 

calor etc.), força i moviment (cinemàtica i mecànica) i 

llum (intensitat de la llum). Els experiments inclouen 

recopilació de dades mitjançant els sensors de robots 

LEGO Mindstorms EV3 i l’anàlisi amb un programa 

intuïtiu i visual. 
 

Segons el nivell de coneixement de programació i 

robòtica dels participants, la codificació dels 

comportaments del robot es faran amb llenguatge 

visual (amb blocs de programació) o amb llenguatge de 

script - Python. 

 

Per als que s'interessen més en l'electrònica, oferim 

curs d'Arduino - una coneguda placa programable molt 

versàtil amb la que poden connectar motors i sensors 

treballant directament amb els components electrònics 

i el cablejat. El curs inclou la programació per a Arduino 

que, segons l'edat i els coneixements previs dels 

participants pot ser per blocs o amb scripts. 

 

Construcció i reforç de les característiques personals 

transcendents, com ara la curiositat, la determinació, 

la perseverança, l’autoestima. Pràctica i increment de 

la intel.ligència social i cívica, la capacitat de crear 

solucions innovadores, i també la auto-gestió dels 

recursos disponibles per a maximitzar l’èxit. Aprofundiment en els coneixements de matèries 

curriculars, com les matemàtiques o la física, de manera lúdica. Introducció i aprofundiment en 

conceptes bàsics i avançats de mecànica, electrònica, programació i lògica.  
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● 

Els cursos de creació de videojocs a la secundària es divideixen en dues línies - disseny en 3D i 

programació avançada. 

En el curs de disseny 3D els alumnes prenen contacte amb potents eines de modelatge i 

animació de manera progressiva i dinàmica. Seguint reptes senzills inicien el curs aprenent a 

crear mons i objectes 3D amb diferents eines de disseny que permeten l’ús de diverses 

tècniques, com el modelatge a partir de formes geomètriques (TinkerCad) o el 3D sculpturing 

(ScultGL). S'aprèn a crear figures humanes (MakeHuman) a partir de figures model que es poden 

personalitzar i adaptar. Per tal de poder afegir textures, colors, llums i altres elements per produir 

escenaris realistes més endavant aprenen a dissenyar els seus propis personatges i a modelar-

los per poder-los animar mitjançant Blender – un popular programari obert.  

Durant el curs s'aprèn sobre els formats dels fitxers d'objectes, formes, personatges i 

animacions i la seva compatibilitat entre els diferents programaris de disseny i programació. 

 

 

Els participants poden programar els moviments del seu personatge dins els entorns virtuals 

creats per ells mateixos. Amb la popular plataforma ROBLOX s’introdueix la creació d’escenaris 

tridimensionals a partir d’operacions booleanes, la creació d'objectes i la modificació de 

personatges, juntament amb la programació en LUA.  
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Amb Godot Engine - un motor de joc 

multiplataforma per crear jocs en 2D i 

3D des d'una interfície unificada 

farem servir un conjunt complet 

d'eines comunes de disseny i 

programació. El curs dona una visió 

completa del procés de creació de 

videojocs exportables a la majoria de 

les plataformes actuals d’ escriptori 

(Linux, macOS, Windows), 

plataformes mòbils (Android, iOS), i 

també plataformes web (HTML5) i 

consoles. 

Oferim curs de programació amb Python a partir de jocs com CodeCombat o CodedArena. 

En aquest curs aprendrem a programar a través del joc. Ens endinsarem en una aventura amb 

els nostres herois i lluitarem diverses batalles usant l'arma d'un dels llenguatges de programació 

més populars – el Python. Python és un llenguatge de programació interpretat basat en text. És 

simple d'entendre, ja que la llegibilitat del codi està incorporat en el seu disseny. A través de 

Python podem apropar-nos a la programació de diferents paradigmes, com ara la programació 

seqüencial, la programació orientada en objectes o la programació funcional. S'aprendran 

conceptes, entre d'altres: variables, tipus de dades, diferents estructures de condicionals, 

bucles, funcions, mòduls i classes. Els alumnes treballaran individualment, seguint el ritme 

d'aprenentatge i compartint l'experiència durant les sessions de debats. Desafiem els alumnes 

a acceptar i aprendre dels seus errors, els ajudem identificar-los i esmenar-los en els seus 

programes, experimentar fins a trobar solucions. 
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● 

Curs de Creació d'APPs: Els dispositius mòbils i les apps atrauen molt els joves. Les nenes i els 

nens gaudeixen de ser capaços de crear les seves pròpies aplicacions i d'executar-les 

immediatament pel seu compte (o amb els seus pares) en un dispositiu mòbil. Amb eines 

completament visuals com Thunkable o Kodular els/les alumnes poden començar a crear Apps 

sense coneixements previs de programació. Amb eines en línia, com l'App Inventor de MIT els 

conceptes de programació s'ensenyen d'una manera semblant a encaixar les peces d'un 

trencaclosques. D'aquesta manera, els joves, encara que principiants en la programació, poden 

ràpidament començar a crear les seves apps. 

El curs promou el pensament computacional, el qual inclou la capacitat d'identificar, analitzar, 

provar i implementar possibles solucions, organitzar lògicament dades, solucionar problemes de 

manera algorítmica, generalitzar i aplicar aquest procés a altres problemes i àrees. 
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TAMBÉ OFERIM 

 

  

 

 

 

Els STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and 

Mathematics) no es limiten només a la tecnologia com la 

programació i la robòtica. Si el que t'agradaria és una 

extraescolar enfocada a la física, química o la biologia 

contacta'ns. 

 

Pàgina 18 

 

Les nostres activitats seran plenes d'experiments, 

descoberta i sorpresa per fomentar la motivació i les ganes 

d'aprendre. Fem servir el mètode científic, l'observació, 

l'anàlisi i la interpretació de dades i el pensament crític. 
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