
INICIACIÓ A LA ROBÒTICA
De 10 a 11.30 h
de 5 a 7 anys
6 €
Introducció a la robòtica i programació a través dels ro-
bots educatius Dash & Dot. Reptes i aventures.

Dissabte  2 i 16 de desembre de 2017

RECOMANACIÓ D’APPS EDUCATIVES 
CÀPSULA 1: APPS DE 2 A 5 ANYS

Presentarem i provarem aplicacions per a tauleta ade-
quades per a infants d’aquesta franja d’edat. Aques-
tes ens permeten treballar aspectes de numeració, 
lògica, vocabulari,  orientació espacial, etc. 

Dimecres 29 de novembre de 2017

De 20 a 21.30 h
Per adults
6 €

RECOMANACIÓ D’APPS EDUCATIVES 
CÀPSULA 2: APPS DE 6 A 9 ANYS

Presentarem i provarem aplicacions per a tauleta adequa-
des per a infants d’aquesta franja d’edat. Aquestes ens 
permeten treballar aspectes de llengua, programació, lò-
gica, ciència, numeració, orientació espacial, etc. 

Dimecres 13 de desembre de 2017

De 20 a 21.30 h
Per adults
6 €

CENTRE DE RECURSOS LLAGOSTERA 3.0

Presentarem i provarem aplicacions per a taule-
ta adequades per a infants d’aquesta franja d’edat. 
Aquestes aplicacions  ens permeten treballar aspec-
tes d’astronomia, llengua, biologia, lògica, programa-
ció, orientació espacial, etc. 

RECOMANACIÓ D’APPS EDUCATIVES 
CÀPSULA 3: APPS DE 9 A 11 ANYS

Dimecres 20 de desembre de 2017

De 20 a 21.30 h
Per adults
6 €

El Centre de Recursos Tecnològics de Llagostera ja està en marxa i us volem convidar a descobrir-lo. 

El projecte Llagostera 3.0 vol democratitzar l’accés a la tecnologia oferint eines i formació a l’abast de tothom. 
L’Ajuntament de Llagostera l’ha posat en marxa, en el marc de les actuacions del Pla de Barris, amb la voluntat 
de fomentar i impulsar la programació robòtica i l’aprenentatge mòbil. Per fer-ho possible, comptem amb la      
col•laboració, fonamental, dels tres centres educatius de Llagostera i la creació d’un centre de recursos obert a tothom. 

Aquest nou equipament, ubicat a l’Espai Cultural de la Casa de les Vídues, neix amb la volun-
tat de ser un element de cohesió social, oferint formació i facilitant l’accés de tothom a la tecnologia, 
especialment a famílies amb dificultats econòmiques, que tindran al seu abast material tecnològic de primer nivel. 

El centre esta obert els divendres de 17 a 20 h i els dissabtes de 10 a 13:30 i de 16 a 19:30. 
L’accés és lliure i gratuït a partir dels 5 anys. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

Us detallem la programació dels cursos previstos pels propers mesos.

Animeu-vos a participar-hi!

TALLERS ROBÒTICA EDUCATIVA 
AMB  DASH PER ADULTS
Iniciació

En aquest taller presentarem el robot Dash i les seves 
5 Apps. Ens iniciarem en el món de la programació per 
blocs mitjançant l’aplicació Blockly i provarem algunes 
activitats educatives que podem dur a terme amb en 
Dash. cionar reptes, treballarem la lògica i les intel•ligèn- 
cies múltiples. múlt

iples.

De 20 a 21.30 h
Adults
6 €

Dimecres 17  de gener de 2018



ROBÒTICA  BÀSICA

Introducció a la robòtica i programació amb Dash & Dot i 
les Apps Blockly i Wonder. 
Solucionarem laberints, treballarem en equip per solu-
cionar reptes, treballarem la lògica i les intel•ligèn- cies 
múltiples. múlt

iples.

De 10 a 12 h
De 7 a 9 anys
6 €

Dissabte 13 i 20 de gener de 2018

De 10 a 12 h
A partir de 9 anys
6 €

Introducció a conceptes de programació més complexos 
amb Dash com variables i recursos per solucionar reptes 
encara més difícils.

PROGRAMACIÓ DE
ROBÒTICA AVANÇADA

Dissabte  27 de gener i 3 de febrer de 2018

TALLERS ROBÒTICA EDUCATIVA 
AMB  DASH PER ADULTS
Ampliació

Taller d’ampliació de les comandes de l’aplicació de 
programació per blocs Blockly. Introduirem el grup de 
comandes de control i variables i provarem algunes ac-
tivitats educatives que podem dur a terme amb 
en Dash.                                 

De 20 a 21.30 h
Adults
6 €

TALLERS ROBÒTICA EDUCATIVA AMB  
DASH PER ADULTS
Aprofundiment

En aquest taller aprofundirem en les activitats educatives que 
podem dissenyar amb el robot Dash i les seves 5 Apps. Ens 
centrarem especialment en l’aplicació de programació per 
blocs Blockly i crearem activitats educatives mitjançant l’ús 
de totes les seves comandes i adaptades a diferents edats i 
continguts.

De 20 a 21.30 h
Adults
6 €

Dimecres 31 de gener de 2018

LEGO MINDSTORMS
Introducció als robots Lego Mindstorms 

En aquest mòdul s’aniran coneixent els diferents components 
que formen part dels robots Lego Mindstorms i es farà una in-
troducció a la programació d’aquests robots. Es treballarà en 
grups de 3 o 4 persones i es farà l’aprenentatge a base d’anar 
resolent diferents reptes. 

De 20 a 23 h
Adults
50 €

Dijous 11, 18 i 25 de gener i 1 i 8 de febrer de 2018

LEGO MINDSTORMS
Programació bàsica

En aquest mòdul es continuarà treballant amb el robot bàsic 
del Lego Mindstorms, aprofundint en el coneixement dels seus 
components i la seva programació per resoldre reptes cada ve-
gada més complexes. Es treballarà en grups de 3 o 4 persones 
i es farà l’aprenentatge a base d’anar resolent diferents reptes. 

Cal haver fet el mòdul 1.
múlt

De 20 a 23 h
Adults
50 €

Dijous 15 i 22 de febrer i 8, 15 i 22 de març de 2018

LEGO MINDSTORMS
Explorant les possibilitats dels robots 
Lego Mindstorms 

En aquest mòdul es treballarà amb altres muntatges possibles 
del robot Lego Mindstorms diferents al muntatge bàsic. Es tre-
ballarà la construcció dels diferents robots i la programació de 
cada un d’ells per fer les funcions desitjades. Es treballarà en 
grups de 3 o 4 persones i es farà l’aprenentatge a base d’anar 
resolent diferents reptes. 

Cal haver fet els mòduls 1 i 2.iples.

De 20 a 23 h
Adults
50 €

Dijous 5, 12 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2018

Dimecres 24 de gener de 2018

INSCRIPCIONS
www.llagostera.cat  

+ info: 3.0@llagostera.cat o al 972 83 19 95
Casa de les Vídues | Plaça Llibertat, 1


