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CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
creació de videojocs



INFANTIL
robòtica educativa
En aquesta formació aprendrem a utilitzar  
diferents tipus de robots amb l’objectiu  
d’introduir el pensament computacional i gestió 
d’ordres. 

A més, mitjançant les Bee Bots, l’Albert i el  
Cubetto ajudarem als nostres alumnes a  
treballar la lateralitat. Amb en Dash i en Dot  
podrem iniciar als nostres nens i nenes a la  
programació mitjançant blocs.

1#

2#

3#

4#

5#

Aprendre què és el pensament 
computacional i la gestió d’ordres.

Aprendre el funcionament de les 
Bee Bots, Albert i Cubetto.

Aprendre a treballar la lateralitat 
amb les Bee Bots, Albert i Cubetto.

Introducció a la programació.

Aprendre com introduir aquestes 
eines a l’aula.
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CICLE INICIAL 
DE PRIMÀRIA
lego WeDo
Amb aquesta formació aprendrem què és el 
pensament computacional i com introduir-lo a 
les nostres aules mitjançant el Lego WeDo.

Aprendrem què hi ha dins la caixa de Lego 
WeDo i quin components d’electrònica disposa i 
com funcionen. 

Mitjançant l’aplicació d’ordinador i iPad  
aprendrem a obrir els recursos que té, a  
construir robots i a com programar-los. 

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

Aprendre que és el pensament 
computacional.

Aprendre els components que hi 
trobem a la caixa de Lego Wedo.

Fer les primeres construccions 
amb el Lego Wedo. 

Programar el robot de Wedo.

Aprendre el funcionament del  
software de Lego Wedo.

Saber modificar robots bàsics per 
treballar diferents concepte de 
mecànica i com treballar-ho.

Aprendre a utilitzar les màquines 
simples i els seus components.

Introduir la robòtica a nivell  
competencial.
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CICLE MITJÀ I 
SÚPERIOR 
lego minsdtrom
Amb aquesta formació aprendrem què és el  
pensament computacional i com introduir-lo a les 
nostres aules mitjançant el Lego Mindstorm.

Aprendrem què hi ha dins de la caixa de Lego i els 
components d’electrònica que té i com funcionen. 

Mitjançant el software de l’ordinador aprendrem  
a obrir els recursos i instruccions que té per  
construir robots i un cop construïts programar-los. 

1#

2#

3#

4#

5#

Aprendre què és el pensament 
computacional.

Aprendre els components que 
trobem a la caixa de Lego  
Mindstorm.

Aprendre a construir el robot  
educador. 

Aprendre el funcionament del  
software de Lego Mindstorm.

Aprendre a programar el robot de 
Lego Mindstorm.
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CICLE SÚPERIOR I 
SECUNDÀRIA
vex IQ

1#

2#

3#

4#

5#

Aprendre què és el pensament 
computacional.

Aprendre els components que  
trobem a la caixa de VEX IQ.

Aprendre a construir robots amb 
VEX IQ. 

Aprendre a programar el VEX IQ 
amb el Modkit for VEX i VEX  
Coding Studio.

Aprendre el sistema de  
Competició de VEX, la VRC.
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Aprendrem a construir robots amb VEX IQ i a  
programar-los per tal que funcionin autonomament 
o de manera controlada mitjançant el Modkit for 
VEX i/o VEX Coding tStudio. 

A més us mostrarem el sistema de competició de 
Robòtica de VEX anomenada VEX Robotics  
Competition (VRC) i com la podem introduir de  
forma curricular al vostre centre.
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EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA
creació de videojocs
Amb aquesta formació aprendrem els fonaments 
de la creació de videojocs amb Scratch i Kodu 
Game Lab dues eines gratuïtes que permeten 
als nostres alumnes crear i programar videojocs 
sense la necessitat de tenir una experiència  
previa.

1#

2#

3#

Aprendre com crear videojocs i 
que cal tenir en compte al  
moment de fer-ho.

Aprendre a crear videojocs a 
l’educació primària de manera 
interdisciplinar mitjançant Kodu 
Game Lab i Scratch.

Aprendre a programar amb 
Scratch i Kodu Game Lab.
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EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA
creació de videojocs
Amb aquesta formació aprendrem els fonaments 
de la creació de videojocs amb Stencyl, una eina 
gratuïta que permeten als nostres alumnes crear 
i programar videojocs a un nivell més  
professional i sense la necessitat de saber  
programar mitjançant codi.

1#

2#

3#

Aprendre com crear videojocs i 
que cal tenir en compte al  
moment de fer-ho.

Aprendre a crear videojocs a 
l’educació primària de manera 
interdisciplinar mitjançant Stencyl.

Aprendre a programar mitjançant 
Stencyl.

O
B

J
E

C
T

IU
S

info@innovateducacio.cat


