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Benvolgudes famílies. 

L’institut Vila de Gràcia conjuntament amb l’AMPA, un curs més, us proposem una activitat extraescolar 
gratuïta que promou el coneixement científic entre l’alumnat de primer cicle de l’ESO. La temàtica és la 
“Robòtica”. 

El Consorci d’educació en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York  impulsa el Programa 
STEM BARCELONA. Fa quatre anys van començar un programa pilot a alguns instituts de la ciutat de 
Barcelona. Veient l’èxit educatiu de la proposta s’ha decidit obrir el projecte a més centres i oferir-lo en 
horari extraescolar en el nostre INS. 

 

A qui va adreçat? 

A alumnat de 1r i 2n d’ESO  

 

Temàtica i objectius del taller:  

• Desenvolupar una comprensió sobre robòtica . 
• Promoure el coneixement sobre programació de robots simples i electrònica bàsica. 
• Promoure la investigació científica a través d'activitats pràctiques centrades en activitats reals. 
• Potenciar la imaginació i la resolució de problemes. 

Hi haurà dues sessions introductòries: en la primera es presentaran tutors (Antonio i Marina) i alumnes, 
veuran quina percepció tenen ells d'un científic i es farà una enquesta inicial. A la segona s’introduirà els 
conceptes de robot i màquina i es familiaritzaran amb els materials que faran servir durant la resta de 
sessions. 
 
Les sessions 3 a 9 seran pràctiques amb plaques arduino, díodes LED, servomotors i sensors de diversos 
tipus. Per parelles, aprendran a muntar diferents circuïts electrònics per resoldre problemes simples. 
 
En l'última sessió faran un projecte final per grups o parelles i una enquesta final. 
 

Quan es durà a terme?  

Durant 10 dijous de 16:30h a 18:00h a l’INS Vila de Gràcia.  

Inici del programa: dijous 25 d’octubre de 2018.  

Finalització: dijous 31 de gener de 2019 

 

On puc trobar més informació del programa?  

https://sites.google.com/site/programastembcn/ 

 

Com puc fer la inscripció al programa? 

Heu d’omplir el full d’inscripció adjunt i fer-lo arribar al tutor/a de l’INS, com a molt tard dijous 25 d’octubre 

*Si no s’arriba a un mínim de 10 alumnes, el programa no es durà a terme. 


