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Introducció

TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge de tecnologia creativa per a
infants i joves i una empresa dedicada a transmetre la tecnologia
mitjançant activitats extraescolars, tallers, esdeveniments, “Team
Building” i projectes de tecnologia interactius i personalitzats
segons la demanda dels nostres clients i adaptats a totes les
edats.
La nostra participació en esdeveniments educatius, com pot ser
el Yo-Mo, ha estat reconeguda per aquesta organització com un
dels estands més visitats per escoles i alumnes.
Podem dir que la nostra innovació i empatia envers la sol·licitud
dels nostres clients fa possible que totes les propostes és facin
realitat. Cada taller és personalitzat i cada projecte és diferent.

Què és TbKids TechnoSchools?
TbKids és una empresa d’activitats extraescolars de tecnologia creativa per a infants i joves, amb un mètode propi i innovador
d'aprenentatge, interactiu i dinàmic, basant-se en els conceptes de STEAM, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.
La nostra diferència enfront altres empreses del sector d’activitats extraescolars és que en tot el que realitzem fomentem, formem i
potenciem:

Com ho fem?
En horari extraescolar segons la demanda de cada centre. El material que utilitzem
a les sessions fomenta un aprenentatge interessant, àgil, immediat, inspirador i
altament motivador. Els alumnes deixen de ser únicament usuaris de tecnologia
per a ser creadors de la mateixa.
Per desenvolupar les nostres activitats comptem amb professionals creatius,
compromesos i plens de motivació. Tots ells estan degudament formats en el
nostre mètode TbKids per transmetre a tots els alumnes, d’una manera dinàmica i
atraient, els conceptes que es treballen dins dels projectes, tant de tecnologia com
d’emprenedoria.

Les nostres activitats són necessàries per:
Créixer amb innovació
Comptem amb plataformes tecnològiques que ens proporcionen les eines necessàries
perquè els alumnes evolucionin en el seu creixement i siguin capaços de crear nous mons.

Estimular les habilitats necessàries en el segle XXI.
Creativitat,

treball en equip, comunicació, pensament crític, perseverança, reflexió, aprendre dels

errors, pensament digital, resolució de problemes, adaptació als canvis entre d’altres valors.

Potenciar ments globals
Desenvolupar la mentalitat global i la comunicació tecnològica.

Com ho fem?
Realitzarem activitats d’una hora de duració setmanalment per donar a conèixer la tecnologia i els conceptes STEAM per a totes
les edats. Projectes trimestrals, dinàmics, tecnològics i molt robòtics.

Science

Technology

•

Es presenten 5 Tallers simultanis a l’hora.

•

Cada taller representa un repte a resoldre per els participants.

•

Durada de 10 a 15 minuts per taller.

•

Els tallers que proposem en aquests projecte es
segons requeriments o necessitats del client.

Engineering

Art

poden dissenyar

Mathematics

Què es pot arribar a fer?

Presentació curs 2019-2020 – Activitats Robòtica i programació
Els alumnes matriculats duran a terme diferents projectes tecnològics. Una activitat d’aprenentatge on es fomenten i es
desenvolupen habilitats des d'una base tecnològica.

Aquest projecte es desenvoluparà durant l’horari extraescolar i inclourà tota una sèrie de reptes en àrees de programació,
robòtica i audiovisual. S’introduiran eines digitals per ajudar en el procés de creació, alhora que els infants reflexionen i
investiguen amb exemples reals, despertant en ells la curiositat i l’interès per aprendre.

En tots els projectes es treballen habilitats emprenedores englobades en les 4C: Creativitat, Col·laboració, Comunicació i el
pensament digital i Crític. Les sessions són dinàmiques i en cada taller es potencia de manera especial els conceptes de
STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

Els projectes tecnològics es treballen seguint una metodologia científica. Els alumnes col·laboren per definir una hipòtesi i
imaginar una solució, potenciant la seva creativitat i dissenyant els seus propis prototips.

El nostre mètode es basa en l'aprenentatge per projectes, és a dir, en la resolució d'un problema, ja sigui fruit d'una necessitat
real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions. No es treballen
continguts preestablerts sinó que l'aprenentatge d'aquests s'activa a través de la recerca i el treball segons el que determina
l'alumne que és necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

Com ho farem?
TECHNOLAB – P4 i P5
Objectius
Laboratori tecnològic.
Fomentar la curiositat i la creativitat.
Iniciació a la codificació.
Potenciar la concentració.
Treballar la techno-motricitat: moviment motriu, manipulació de peces a l’hora de construir.
Continguts
Construcció de diferents artefactes a partir de material modular: Lego, Lego Duplo, Lego WeDo, etc.
Iniciació a la codificació a partir de petits robots com BlueBot, Primo o Albert.
Utilització de diferents apps per treballar la codificació.
Disseny de prototips fomentant la imaginació.
Iniciació a la programació amb Scatch JR.
Creació d’històries per realitzar reptes.
Portar a terme el projecte amb eines de gamificació.
Disseny de continguts i materials per portar a terme els projectes.

“Crear per créixer”

Com ho farem?
Robòtica creativa de 1r a 3r
Objectius
Desenvolupar conceptes de STEAM.
Potenciar la creativitat.
Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.
Aprendre a generar idees i trobar solucions.
Conceptes bàsics de programació.
Continguts
Aplicar els principis de moviment.
Experimentar amb motors.
Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.
Programació: instruccions bàsiques, seqüències i rutines.

Plataformes
Lego Wedo 2.0 – Aquest sistema d'ensenyament està basat en la construcció per blocs, sensors, actuadors i un llenguatge
visual de programació.
Fischertechnick – Coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes i l'electrònica.
Programació – Scratch i programació per blocs de les diferents plataformes de construcció.
Altres plataformes segons els projectes.

Com ho farem?
Robòtica i programació de 4t a 6è.
Objectius
Diferenciar un robot d'altres aparells elèctrics i electrònics i introduir els conceptes de STEAM.
Comprendre el funcionament bàsic d'un robot, des dels mecanismes fins a la programació.
Estimular i motivar l'alumne envers la robòtica i tots els processos associats al seu disseny i creació.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per presentar les solucions als reptes proposats.
Realitzar diferents reptes de programació en base a un algoritme matemàtic que simula un llenguatge de programació.
Continguts
Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.
Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge,...
Construcció d'un robot a partir de peces modulars.
Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics.
Plataformes
Fischertechnick – Plataforma de coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes..
Lego Wedo 2.0 - Construcció robòtica.
Lego Mindstorms – Depenent del nivell del grup a final del tercer trimestre s’introdueix alguna sessió amb aquesta plataforma.
Programació – Scratch i programació de les diferents plataformes.
Altres plataformes segons els projectes.

Robòtica i Programació Secundària
Objectius
Desenvolupar conceptes de STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) .
Potenciar la creativitat.
Creació de tres projectes.
Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.
Col·laboració i aprendre a compartir idees.
Aprendre a generar idees i trobar solucions.
Conceptes de programació.
Utilització d’eines bàsiques de construcció de projectes.
Serem “makers” de tecnologia.
Continguts
Construcció dels diferents prototips.
Aplicar els principis de moviment.
Experimentar amb sensors i motors.
Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.
Programació: instruccions, seqüències i rutines.
“La imaginació és la font de tots els assoliments humans” Ken Robinson

Disseny de videojocs
El nostre mètode es basa en l’aprenentatge per projectes és a dir, en la resolució d’un problema ja sigui fruit d’una
necessitat real o d’una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a
conclusions. No es treballen continguts preestablerts si no que l’aprenentatge d’aquets s’activa a través de la recerca
i el treball segons el que determina l’alumne que es necessari per resoldre la seva pregunta inicial.
Objectius
Desenvolupar conceptes de STEAM.
Comprendre el funcionament bàsic de la programació.
Potenciar la creativitat.
Aprendre a generar idees i trobar solucions.
Continguts
Amb aquest curs de disseny de videojocs amb Unity 3D aconseguiràs ser creador de tecnologia i no només usuari
de la mateixa.
Objectus del curs
Aprendre programació amb C++ d’una forma actual i interactiva.
Conèixer les bases i fonaments de la programació en 3D.
Conceptes bàsics d’animació.
Creació d’un escenari i animació d’un personatge i desenvolupament d’un personatge.
Utilització de vectors i matrius per comprendre la sintaxi i la funció del codi.

Lliga de robòtica - ClauTic
Preparació durant el curs escolar d’una Lliga de robòtica

1. Es triarà categoria en funció de l'edat dels participants o del nivell que tinguin.

2. Dificultat dels reptes en funció de la categoria escollida.
Es competeix pels 5 reptes de la categoria escollida, però en una mateixa
lona es proposen en total 15 reptes.

3. Durada dels reptes 5 setmanes es presentarà el vídeo per puntuar.

4. Introducció a la part audiovisual per gravació dels reptes en el canal de Youtube
aquest any vosaltres aneu a penjar els vídeos en el vostre propi

Tarifes

Activitat

Preu per
activitat
mensual

Cada taller

45 €

• El preu inclou l’activitat al centre impartida per un monitor qualificat i el material robòtic que aporta TbKids per realitzar les
activitats.
• Obrim amb un mínim de set alumnes.
• Els kits de robòtica són un per cada tres nens/nenes.
• Es realitzen dinàmiques perquè tots els alumnes formin part de la programació i la construcció
dels prototips.
• Aquesta activitat està programada per una sessió setmanal d’una hora (60 minuts).
• Atenció personalitzada segons les necessitats.

Deixa volar les
teves idees i
mou el teu
pensament
digital amb la
tecnologia
creativa.
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