DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
A través del sistema de construcció Lego Wedo i la plataforma educativa Scratch els alumnes
adquiriran les competències bàsiques necessàries per a la creació i programació dels seus primers
robos.
Per aquesta activitat proposem els següents objectius:

1. Conèixer els mecanismes mecànics i electrònics necessaris capaços de generar moviment.
2. Controlar el paràmetres bàsics de la plataforma scratch per tal que l’andròmina executi els diferents
moviments com desplaçar-se, xutar...
3. Formar part d’un grup de treball respectant als companys, les instal·lacions i les eines necessàries per
du a terme l’activitat.
4. Desenvolupar les tècniques i habilitats necessàriess que els permetin participar en les diferents
competicions amb d’altres centres en els quals l’Associació desenvolupa aquesta activitat.
Jo, .......................................................................... en la categoria de pare, mare o tutor autoritzo a
l’Associació Esportiva Promosport a inscriure al meu fill/a:

COGNOMS: ..................................................................... NOM: ........................... CURS: .............
Amb Núm. SS.SS (imprescindible): .............................................. mail..............................................
TELÈFONS familia (en cas d’algun avís) : ................................. / ...................................................
CEDEIX els drets d’imatge de les fotografies que es puguin prendre durant les activitats extraescolars a i a
PROMOSPORT? SI
NO

GRUPS
CURS
1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è

ACTIVITAT

DLL

DM

DX

DJ

DV

HORARI

PREU

de 16:30 a
17:45h

26,50€

X
ROBÒTICA

X
X

Encerclar a la columna grup curs el curs que correspongui al del alumne.





Caldrà un mínim de 8 alumnes per poder engegar en qualsevol dels grups/curs podent anul·lar l’activitat si
durant el curs disminueix per sota del mínim de 8 alumnes.
Aquesta activitat té un quòrum limitat a 20 alumnes/grup i es prioritzarà l’ordre d’arribada del full d’inscripció.
Els alumnes treballaran en grups de 2 persones.
Per a poder formalitzar la inscripció caldrà emplenar degudament amb totes les dades aquest document i enviarlo escanejat per correu electrònic a davidbautista@promosportbcn.com o deixar-ho a la bústia de l’AMPA a



l’escola.
Cost de l’activitat: 26,50eur mensuals. Les baixes a l’activitat s’hauran de notificar via email a



davidbautista@promosportbcn.com
El cobrament de les activitats es farà via domiciliació bancària mensual.

DADES BANCÀRIES
TITULAR DEL COMPTE:.................................................................................................................................
DNI:

....................................................................
Iban

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. Compte

A .................................... , ............. de .................................. de 201
Signatura

