
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

dilluns, 25 de juny de 2018

S'inicia el Campus Tecnològic d’Estiu de Engijoc a
l'EPS amb el taller de Robòtica
Aquest estiu l’empresa  enEngijoc [ http://engijoc.com/ ]
col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior (EPS) de
la Un iversitat de lleida (UdL)  impulsa un Campus

 a Lleida amb l'objectiu d'oferir iTecnològic d’Estiu
impulsar activitats didàctiques que satisfacin les
inquietuds i curiositats dels infants mitjançant el joc.

Aquest matí hem rebut a l'  els primers participants alEPS
 del campus tecnològic Estiu 2018Taller de Robòtica

basat en L un material de robòtica educativaEGO WeDo, 
que obra infinites possibilitats de dissenyar, imaginar i

 models que juntament amb un construir llenguatge de
 prenen vida. És unprogramació molt intuïtiu

aprenentatge experimental, interactiu, que desenvolupa
competències relacionades amb la matemàtica, la ciència
i la tecnologia i potencia habilitats bàsiques com la
comunicació, el treball en equip o la resolució de
conflictes; i un material que permet als participants construir els seus dissenys iLEGO Mindstorms, 
posteriorment programar-los perquè es comportin d'una manera determinada. El llenguatge de programació és
molt flexible, permetent fer de programacions senzilles fins a programacions molt complexes.

Resten obertes les  a la resta de setmanes d'aquest primer taller i a la resta de tallers: Inscripcions

 

 

Robòtica
http://engijoc.com/robotica-lleida-estiu18/
. Del 25 de juny al 27 de juliol (Torns per setmanes). De 6 a 16 anys

 

 

http://engijoc.com/scratch-lleida-estiu18/

Programació Scratch
http://engijoc.com/scratch-lleida-estiu18/
. Del 9 al 13 de juliol de 2018. De 9 a 16 anys

 

 

http://engijoc.com/projecte-steam-estiu-2018/

Projecte STEAM
http://engijoc.com/projecte-steam-estiu-2018/
. Del 2 al 6 de juliol. De 9 a 16 anys

 

 

http://engijoc.com/robotica-plus-estiu-2018/

Robòtica Plus
http://engijoc.com/robotica-plus-estiu-2018/
. Del 25 al 29 de juny de 2018 i del 16 al 20 de juliol de 2018. De 10 a 16
anys

Descaregar imatge
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http://engijoc.com/campus-tecnologic-lleida-2018/

Simulador de Dron
http://engijoc.com/campus-tecnologic-lleida-2018/
. Del 23 al 27 de juliol. De 10 a 16 anys
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