TALLERS D'ESTIU I REFORÇ - EduTIC
Inscripcions: obertes
Organitza: EduTIC.cat
Contacte: pregunta@edutic.cat – tel. 606 22 07 88 (WhatsApp)
NENS I NENES DE 7 A 12 ANYS (PLACES LIMITADES)
Preu: 65 €/taller matins – 75 €/taller tardes
Més informació: grups reduïts amb un mínim de 4 i un màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les
necessitats dels alumnes.

1 – PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS amb MIT App Inventor
(del 2 al 13 de juliol - dilluns a divendres de 9 a 12 h )
Estem rodejats d’aplicacions que ens ajuden a comunicar-nos, a transmetre informació, a divertir-nos, a
aprendre… Els nostres alumnes aprenen les bases per a poder programar una petita aplicació per al
mòbil interactuant amb el sensor de veu, amb la geolocalització.
Els alumnes primer aprendran a crear una calculadora per iniciar-se en l’APP Inventor, dissenyant el seu
aspecte i programant-la. Un cop acabada crearan una APP original pensada i dissenyada per ells…

2 – STOP MOTION
(del 16 de juliol al 27 de juliol- dilluns a divendres de 9 a 12 h )
Aquest estiu els nostres alumnes realitzaran el 6è curt amb la tècnica d’animació STOP MOTION. Durant la
creació del STOP MOTION els alumnes aprenen a organitzar la informació a l’ordinador, a utilitzar editors
de vídeo, a crear una història a través d’un guió, a realitzar l’storyboard per tal de poder fer les
fotografies….

3 – TV EduTIC
(del 30 de juliol al 10 d’agost - dilluns a divendres de 9 a 12 h )
Aprendran a desenvolupar-la un idea per tal de poder realitzar un programa de TV, tenint en compte el
que es vol aconseguir, les eines que es disposa, i organitzar-se les tasques per poder-ho produir.
Els alumnes decidiran el contingut del seu programa de televisió. Hi haurà una entrevista, un reportatge i
les seccions que ells preparin. Es repartiran en grups: per a preparar el guió de l’entrevista i buscar
informació, per fer fotos, gravar i muntar….
Treballaran la notícia i l’entrevista, treballant la narració objectiva d’un esdeveniment, i la redacció d’un
qüestionari havent cercat abans informació sobre l’entrevistat per tal de fer-li preguntes interessants que
aportin informació valuosa

4 – 3D I REALITAT AUGMENTADA
(del 27 d’agost al 7 de setembre- dilluns a divendres de 9 a 12 h )
La realitat augmentada ha entrat de ple en les nostres vides, el fenomen PokemonGo la popularitzat.
Nosaltres proposem als alumnes la creació dels seus propis personatges de 3D amb SKETCHUP associantlos després a una marca; aconseguint a través de l’aplicació AUGMENT la visualització en la realitat des
d’un dispositiu.

5 - TREBALLS AMB DRIVE I LIBREOFFICE
(del 3 de juliol al 9 d'agost - dimarts i dijous de 16 a 17:30 h)
Els alumnes aprendran a buscar informació, resumir-la i presentar-la en diferents suports: documents,
presentacions i full de càlculs de Drive/LibreOffice. També aprofundirem en les eines que ja utilitzen per a
que sàpiguen posar títols, subtítols, paginacions automàtiques, salts de pàgina, utilització de llistes
numerades, creació d'organigrames i mapes mentals..

MARES I PARES D'ADOLESCENTS

1- TALLERS DE REFORÇ PER A MARES I PARES
Obrim aquest espai per l’estiu 2018 amb ganes de compartir inquietuds amb les mares i pares que us
considereu neòfits o experts en tot aquest món tecnològic amb fills en plena adolescència i amb ganes
de compartir. Proposem tocar les aplicacions que actualment són de les més utilitzades pels nostres
adolescents. Entre tema i tema sortiran d’altres com el control parental, selfies, la privacitat, els perills de
les xarxes, etc.
Dies:
- Els divendres del 6 de juliol al 10 d’agost: 5 sessions de treball
- El dissabte 8 de setembre: sessió de tancament
Lloc i hora: els divendres, de 16 a 17.30 h a Edutic (a concretar la sessió del 8 de setembre)
Preu: 5 €/sessió divendres (jornada de tancament gratuïta)
Organitza: EduTIC.cat
Contacte: pregunta@edutic.cat - tel. 606 22 07 88 (WhatsApp)
Més informació: aforament màxim de les sessions de divendres: 12 persones. L'aforament de la sessió de
dissabte serà en funció del lloc i el número d'inscrits.

