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Les vacances més tecnològiques

T’esperem per gaudir de la tecnologia creativa !



TbKidsQui som

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, campus

vacacionals i projectes de tecnologia interactius i personalitzats

segons la demanda dels nostres clients i per a totes les edats.

La nostra participació en tallers i esdeveniments a nivell

educatiu, com pot ser el Yo-Mo, ha estat reconeguda per

aquesta organització com un dels estands més visitat. En

aquest moment, les nostres activitats i la manera d’apropar la

tecnologia creativa als infants té ressò dins del món educatiu.

Podem dir que la nostra innovació i empatia envers la sol·licitud

dels nostres clients fa possible que totes les propostes es facin

realitat. Cada taller és personalitzat i cada projecte és diferent.



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

Crear idees innovadores 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.

Les nostres activitats són necessàries per:



STEAM A L’ESTIU

Realitzarem tallers setmanals tecnològics  per donar a conèixer la tecnologia i els conceptes STEAM per a totes les edats.

Aquest estiu 2019, com a novetat, introduïm dintre del campus tecnològic dues activitats noves a combinar amb les ja habituals de 

TbKids:

 Moviment tecnològic   - Activitats de moviment per treballar la coordinació, l’equilibri, la psicomotricitat, la fortalesa i el treball 

de cadascú dintre d’un equip i tot això  a través d’aplicacions tecnològiques i de dinàmiques de base tecnològica.           

 “Global english Tech” - Activitat guiada por un monitor/a de parlar anglesa. Cada dia es realitzarà un repte tecnològic on la 

comunicació en anglès serà el fill conductor.

Science Technology Engineering Art Mathematics



Què és el TechnoSummer?

Original, divertit i creatiu és el Campus de tecnologia creativa

que oferim a Paidos. Un Techno Summer dirigit a nens i nenes 

d’educació primària.

El Campus del TechnoSummer es realitza per setmanes a

escollir. Cada setmana té un projecte amb un centre d’interès

i plataformes tecnològiques diferents:

l

• Setmana 4 – del 15 de juliol al 19 de juliol

•



Què aprendrem durant el Techno Summer?

A ser científics

Do you want to speak

Techno english?

A construir robots 

A programar A moure’ns amb tecnologia

A crear idees



Quines plataformes tecnològiques utilitzarem?

Utilitzarem plataformes segons el projecte de cada setmana, nivells i edats dels participants. 

 Robòtica: Lego Technic, Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms, Fischertecnik, Robotis Play, Edison...

Programació: Llenguatges de programació de cadascuna de les plataformes, Scratch i llenguatges per generar disseny

de videojocs en 2D.

Robots de codificació: Blue-Bot, Pro-Bot, Albert, Ozobot.

Disseny de futur: Disseny d’impressió en 3D amb Thinkercad i programació en 3D amb Minecraft.

Realitat augmentada: Aurasma i codis QR.

Plataformes “makers” i robòtica electrònica: Makey Makey.

Altres plataformes: Olimpíades amb vol de drons.



Com ho farem?

L’objectiu del TechnoSummer és que tots els participants gaudeixin

d’una aventura tecnològica on es fomentarà la part creativa, la

dinamització de la tecnologia, la resolució de reptes, la

col·laboració, la comunicació, el moviment motriu, el pensament

digital, la curiositat per aprendre i la possibilitat de parlar anglès

amb una activitat que els hi agrada.

Aquest Campus serà l’oportunitat envers a tots els participants

d’una temàtica que els apassiona i sempre guiats per monitors

especialistes en les diferents àrees del TechnoSummer.




