Qui som?
Aquesta ens la sabem: som Eixos Creativa,
empresa de serveis educatius amb seu a
Barcelona.
Oferim activitats artístiques, tecnològiques i
(sobretot!) creatives per a escoles i AFAs/AMPAs.
Activitats on els i les alumnes aprenen a explorar,
conèixer i transformar el món que els envolta
alhora que potencien les seves qualitats humanes.
Amb aquest dossier us volem presentar la nostra Extraescolar de Tecnologia
Creativa
Comencem!

Tecnologia Creativa
Hola! Benvinguts a l’àrea de Tecnologia
Creativa (nom en clau: TC).
A les nostres activitats de TC potenciem l’ús
artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia
alhora que introduïm conceptes clau en el
camp de les ciències, l’enginyeria o les
matemàtiques.
És educació STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art + Design and Math) però
posant l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.
Voleu saber-ne més? Acompanyeu-me...

Extraescolar Tecnologia Creativa
Tot un curs acadèmic on els i les alumnes juguen i experimenten amb l’art i el
disseny digitals, l’animació per ordinador, la programació, els videojocs,
l’electrònica i la robòtica. Amb blocs temàtics diferents per cada trimestre
per a que ho puguin tastar tot: impossible avorrir-se!

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Art, animació i videojocs
amb Scratch.

Reciclatge i tinkering
amb Makey Makey.

Electrònica i robòtica
amb mBot i mBlock.

Extraescolar > Nivell ESO
Què fem?

Projectes i/o reptes que els alumnes desenvolupen de manera semi-guiada
o autònoma.

Freqüència i durada de les sessions

Setmanal / 90 minuts.

Ratios d’alumnes

Màxim 10-12 alumnes per monitor i 2 alumnes per ordinador.

Objectius

Autonomia total per a dissenyar i resoldre reptes o desenvolupar projectes
propis.

On es fa

IES Salvador Espriu

Quan es fa

Els dijous de 16:30 a 18:00

Preu

44 €/mes (Tot el material inclòs)

Eines i materials
Eixos Creativa posa a disposició dels alumnes tot
el material necessari: ordinadors, materials
reciclats, plaques i robots.
A més a més, tenim moltíssima cura seleccionant
les eines i materials que fem servir. Utilitzem
programari de codi lliure (que els alumnes poden
descarregar gratuïtament a casa) i hardware
econòmicament accessible (si ho comparem amb
d’altres productes que hi ha al mercat).
Tot això amb l’objectiu que els alumnes puguin
continuar investigant i aprenent pel seu compte
més enllà de l’àmbit de les nostres activitats
sense que el factor econòmic suposi cap obstacle.

Software

Tallers per a escoles

Scratch és una eina gratuïta i open source creada pel MIT Media Lab que
permet a nens i nenes a partir dels 6 anys aprendre a programar mitjançant un
llenguatge de programació visual basat en blocs de colors. El fem servir per
crear històries, animacions i jocs interactius alhora que introduïm conceptes
bàsics de programació.
mBlock és una modificació d'Scratch que afegeix nous blocs de
programació per controlar mBot (així com un altre munt de robots i plaques
compatibles amb Arduino). És una eina molt útil, ja que permet crear projectes
que combinen la informació gràfica amb l’electrònica i la robòtica.

Hardware
MaKey MaKey és un kit de JoyLabz per a inventors que permet activar
tecles d’un ordinador tocant objectes del món real. El fem servir per construir
invents (fets amb cartró, paper d'alumini, elements reciclats, JumpingClay, etc.)
que interactuaran amb les nostres creacions fetes amb Scratch.
mBot és un robot de Makeblock basat en Arduino que es pot programar
fent servir mBlock. Aprenem a donar-li ordres fent servir els seus sensors i
actuadors.

Les nostres dades de contacte
Eixos Creativa

934106939
De dilluns a divendres, de 10:00 a 19:00h.

hola@eixoscreativa.com
www.eixoscreativa.com

@eixoscreativa

