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ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

   Nom de l’activitat extraescolar

   Empresa

   Persona de contacte

   Correu electrònic

   Objectiu

   Descripció de l’activitat

   Material utilitzat

   Material a portar per l’infant
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ROBOTIX

ROBOTIX Hands-On Learning

Olivia Sebastià

infoafterschool@robotix.es

Les extraescolars són una forma molt motivant 
i participativa que els nens i nenes 
desenvolupin les seves habilitats científiques i 
tecnològiques a través de les STEM, la 
robòtica educativa i la programació.
Fomentem les habilitats del s.XXI y l'activitat 
està basada en la metodologia pròpia LEGO® 
Education.

Actuant com a científics i enginyers, els 
participants investiguen i comprenen el 
funcionament de les màquines i mecanismes.
A més a més, s'inicien en la robòtica i 
programació a través d'activitats guiades i la 
resolució de reptes de la vida real.
-
Els participants dissenyen, construeixen i 
programen el seu propi robot. 
Aprenen a controlar el moviment del robot amb 
els diferents motors i sensors.
Tot això a través de la resolució de 
problemàtiques relacionades amb la vida real.

WeDo 2.0 de 1er a 3er

SPIKE Prime o EV3 de 4rt a 6è

-
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GRUPS I HORARIS

Edats

Agrupacions

Periodicitat Durada

Ràtio màxima

Franja

Observacions

INFORMACIÓ MONITORATGE

Nom del monitor/a

Formació

Anys d’experiència en activitats similars

Certificat de delictes de naturalesa sexual*
*imprescindible per la contractació de l’activitat
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Franja de migdia

Franja de tarda

Presentació del certificat

6 - 12

de 1er a 3er i de 4rt a 6è

setmanal 1h

12 participants per grup

Mirarem de crear un grup de petits (1er-3er) i 
un grup de grans (4rt-6è). De lo contrari 
crearem grup mix.

Certificació oficial LEGO Education Academy
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INFORMACIÓ DE PAGAMENT

Concepte de facturació

Cost de l’activitat

Sistema de facturació

Recuperació de dies festius

INFORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER COVID-19

Pla de contingència*

*imprescindible per la contractació de l’activitat.

Resum mesures contemplades al pla de 
contingència per la Covid-19*

*mesures que la comissió d’extraescolars i la junta de 
l’AMPA el Solell hauran de validar com a acceptables i 
suficients.

Possibilitat de 
realització de 
l’activitat en línea

Cost de l’activitat
si s’hagués de 
passar a modalitat en
línia
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Es disposa de pla de contingència

Sí

No

Mensual

Per sessions. Núm sessions / curs:

Domiciliació bancària

Transferència bancària

Altres. Especificar:

Altres. Especificar:

47€   de 1er a 3er + 30€   alta/matrials

50€   de 4rt a 6è + 30€   alta/materials

- Material propi per a cada dos infants del 
mateix grup bombolla durant tot el curs. En cap 
moment canvia de mans el robot ni l'utilitza 
cap altre grup. 
- Rentat de mans abans i després de l'activitat
- Màscareta a l'aula
- Ventilació constant
- Desinfecció de peces

el mateix


