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LES 

NOVES 

TECNOLOGIES 

del  8  al  12  d’abril 



Tallers i activitats 

    Cicle Mitjà: 

 Tallers intercicle: 
 Fem ulleres 3D. 
 Evolució del món de la comunicació. 
 Retoc fotogràfic digital. 

 PROGAMACIÓ DE LEDS: Creació 
d’efectes de llums, colors i moviments 

mitjançant la programació amb SCRATCH. 

 ROBÒTICA amb NEXT 2.0 

 ROBOT ARTICULAT 

 LIGHTPAINTING: Taller on amb les llums 

fem dibuixos i expliquem històries. 

 VIRTUAL REALITY: Sessió d’experiències 

en realitat virtual. 
  

  Cicle Superior: 

 Tallers intercicle: 
 Fem robots (amb LEGO) 
 Què hi ha a dins? 
 Connectem 
 Stop Motion 
 Happy plant:  

 CINEFÒRUM amb la pel·lícula “Retorn al 

futur”. 

 Projecte: “Evolució de les tecnologies en 

l’ús domèstic.” 

 Reflexió i debat a partir del documental 

“ADDICTES A LES PANTALLES”. 

 QUIZ TECNOLOGIA: Què en sabem? 

 VIRTUAL REALITY: Sessió d’experiències 

en realitat virtual. 

 LIGHTPAINTING: Taller on amb les llums 

fem dibuixos i expliquem històries. 

 Sortida “MUSEU DE LA CIÈNCIA I LA 

TÈCNICA DE TERRASSA”. 

 

Educació Infantil: 

 Tallers intercicle: 
 Conte interactiu amb pissarra 

digital  “Tot jugant... ens relaxem!” 

  Activitats amb tauletes digitals 

(puzles, orientació, camins...) 

 Robòtica amb Bee-bots 

 Jocs de projeccions interactives 

amb “NINUS”. 

 Jocs i activitats interactives amb 

PDI a l’aula. 

 LIGHTPAINTING: Taller on amb les 
llums fem dibuixos i expliquem 

històries. 

 MAKEY MAKEY: Circuits de sensors 
amb objectes quotidians per a fer 

música. 

  

Cicle Inicial: 

 Tallers intercicle: 

 Fem ulleres  3D 

 Jocs de projeccions interactives 

amb “NINUS”. 

 Juguem amb robòtica NEXT 2.0 
 WEDO 1.0: Construcció i programació 

de robots (amb LEGO)  

 Fem ROBOTS amb material reciclat. 

 LIGHTPAINTING: Taller on amb les 
llums fem dibuixos i expliquem 

històries. 

 VIRTUAL REALITY: Sessió 

d’experiències en realitat virtual. 

 GIMCANA “ENIGMA QR” 

DIVENDRES 12 d’abril  

 17:00 h a 20:00 h  
 

Al gimnàs: 
 Simulador de motos. 

 Simulador de cotxes. 

 Espais de realitat virtual. 

 Pistes electròniques de ball. 

 Espais Wii’s. 
 

A l’aula de música: 
Pels més petits Jocs de projeccions 

interactives al terra “NINUS”. 
 

A la biblioteca: 

Espai de taller de vol amb DRONS. 
 

A la sala de psicomotricitat: 
Espectacle/taller interactiu de dibuix 
d’imatges amb leds. Llum, color i 

imaginació per participar en família. 

Tres sessions: 17:00h, 18:00h i 19:00h 

(Cal recollir tiquet a la secretaria de l’escola.) 

 

 20:30h al pati del C. Inicial: 
Sopar popular de cloenda . Servei de bar 
amb botifarres. (Compra de tiquets: secretaria 

de l’Ampa) 

 

 22:00 a la pista: 
Espectacle audiovisual de llums, formes, 

colors i música amb raigs làser. 

 I per acabar... 

- BALL FI DE FESTA !! 

Tallers i activitats Programa de cloenda 



 LES NOVES TECNOLOGIES 

ESCOLA MESTRE PLA 
 CLOENDA 

SETMANA CULTURAL 2019 

Divendres 12 d’abril 

 17:00 h a 20:00 h  
 

Al gimnàs: 
 Simulador de motos. 
 Simulador de cotxes. 
 Espais de realitat virtual. 
 Pistes electròniques de ball. 
 Espais Wii`s. 

 

A l’aula de música: 
Pels més petits Jocs de Projeccions interactives al terra “NINUS”. 

 

A la biblioteca: 
Espai de taller de vol amb DRONS. 
 

A la sala de psicomotricitat: 
Espectacle/taller interactiu de dibuix d’imatges amb leds. Llum, 
color i imaginació per participar en família.  
(Tres sessions: 17:00h, 18:00 h, i 19:00. Tiquets a la secretaria de l’escola.) 

 

 20:30 al pati del Cicle Inicial 
Sopar popular de cloenda . Servei de bar amb botifarres.  
(Compra de tiquets: secretaria de l’Ampa) 

 22:00 a la pista: 
Espectacle audiovisual de llums, formes, colors i música amb  

raigs làser. 

 I per acabar....  

Ball de fi de festa !! 

 

 


