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A l'atenció de: Escola del Bosc 

Què oferim? 

CreaTIC nens ofereix cursos d'extraescolars de la robòtica i programació per a la primària i 

ESO. El nostre objectiu és introduir les tecnologies i la innovació tecnològica a una edat 

primerenca d’una manera divertida que estimula la curiositat natural. Així, els nostres 

alumnes esdevenen dissenyadors i creadors de tecnologies, enlloc d'usuaris. Al mateix 

temps a les nostres activitats els participants aprendran com solucionar problemes, treballar 

en equip i organitzar els seus propis projectes, creacions i invencions. La nostra missió és 

potenciar els nens, donar-los les eines per construir el seu propi futur.  

Oferim cursos en tres línies educatives: 1) Programació 2) Robòtica i 3) Art i Tecnologia. 

Cada curs s'imparteix en tres nivells de dificultat per estimular l'aprenentatge continu dels 

alumnes. L'enfocament per avançar a través dels nivells dels nostres cursos permet 

flexibilitat a l’hora de pasar d’una línia educativa a l'altra. 

Les sessions es poden ajustar a les necessitats del centre, oferint cursos d'una hora, hora i mitja o dues hores a la setmana. Treballem en 

petits grups adaptant les activitats als interessos i aspectes personals dels alumnes. El grup mínim és de 6 participants. Per a grups amb 

més de 10 alumnes s’afegeix un monitor.  

¿Qui som? 

El nostre professorat està especialitzat en innovació educativa i compta amb la certificació apropiada per a cada activitat que oferim 

(certificats de Lego Education, robòtica, ludificació, etc). 

Rita Rusborg (cofundadora de CreaTIC Academy S.L) 

La Rita té un Màster en direcció de màrqueting de la Universitat Pompeu Fabra. Va treballar durant diversos anys com a 

analista d'informació a la multinacional Agilent Technologies. En els darrers anys ha col·laborat amb l'empresa Skema a 

Islàndia, una empresa dedicada a la formació de nens i adolescents en programació mitjançant la creació de videojocs. Li 

apasiona el món de l’animació, programació de jocs per maximitzar la producció d'idees i creativitat. La Rita és responsable 

de màrqueting i comunicació i coordinadora del centro CreaTIC Raval, una iniciativa recolzada per l'Ajuntament de Barcelona 

i el Foment de Ciutat Vella. 

Anna Trifonova (cofundadora de CreaTIC Academy S.L) 

L’Anna té un doctorat en tecnologies de la informació i la comunicació per la Universitat de Trento (Itàlia) sobre la utilització 

de tecnologies sense cables i dispositius mòbils a l'educació. En els darrers anys, l'Anna ha treballat com a investigadora a 

la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, investigant pedagogies innovadores i l'ús de les noves tecnologies 

en educació formal i informal. Li emociona treballar amb i per al futur dels nens en aquest món tecnològic. Anna és la 

coordinadora pedagogica de les tres línies educatives i responsable de la línea d’art i teconologia. 

Mar Soler Martínez (formadora) 

La Mar és Llicenciada en Pedagogia per la Universtiat de Barcelona i té un Màster en Pedagogia social i comunitària: el 

Lideratge de la transformació socio-educativa de la Universitat Ramon Llull. Té anys d'experiència com a docent en escoles 

d'infantil i primària a Catalunya i 5 anys experiència docent robòtica amb Lego (WeDo i Mindstorm). És professora certificada 

oficial de Lego Education. Li encanten les metodologies d’ensenyanza participativa i personalitzades que estimulen la 

creativitat dels alumnes. És la coordinadora de la línia de Robòtica. 

Enaitz Echaguibel Martínez (formador) 

L’Enaitz és enginyer d’informática de gestió. Va obtenir el Màster en desenvolupament i creació de videojocs de la UPC i està 

acabant el Màster en professor formació d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, formació professional i ensenyament 

d'idiomes. Té anys d'experiència com a programador i desenvolupador en la indústria. Els seus interessos inclouen la 

innovació docent per millorar la motivació i l'aprenentatge. És el responsable de la línia de programació enfocada als 

videojocs educatius. 

María Khoury Arvelo (formadora) 

La Maria té un doctorat en física per la Universitat de Barcelona i ha treballat durant anys en la investigació científica, tant a 

nivell numèric com experimental, dins del sector acadèmic. Compta amb diversos anys d'experiència docent de diferents 

graus, tant infantil com universitari i domina diversos llenguatges de programació de l’ambit científic. També ha treballat en 

àrees de la comunicació a una organització social especialitzant-se en la difusió de qüestions climàtiques. Els seus principals 

interessos són la ciència i el desenvolupament humà i social. La Maria és la responsable de les activitats de ciències amb 

LEGO Mindstorms EV3. 
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extraescolars CreaTIC nens a l’Escola Bosc (any acadèmic 2015-2016) 

 

DATES DE L’ALUMNE  

NOM I COGNOMS CURS DATA DE NAIXEMENT  

 

DATES DEL PARE/MARE 

NOM I COGNOMS DNI E-MAIL DE CONTACTE 

 

DIRECCIÓ AMB CODI POSTAL  TEL. DE CONTACTE 

 

EXTRAESCOLARS** 

 Iniciació a la programació i la robótica (per a alumnes de 1r, 2n y 3r) 

 Iniciació a la programació i la robótica (per a alumnes de 4t, 5è y 6è) 

 

 

COMENTARIS 

 

 

 

 

 

DATA FIRMA 

 

* Tota comunicació amb CreaTIC Academy SL per qualsevol mitjà - a través de la seva adreça de correu, dels formularis d’inscripció o al 
seu correu electrònic - suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de 
CreaTIC nens. Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició respecte a les dades personals que constin en els fitxers expressats, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol 
moment. Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a CreaTIC Academy SL (c / Sugranyes, 20, 08028 Barcelona) o 
info@creaticnens.com  

 
** Els preus establerts en el contracte amb l'AMPA d'Escola Bosc per alumne són de 78€ al trimestre per a l'activitat Robòtica amb LEGO 
WeDo i 84€ al trimestre per a l'activitat Robòtica amb LEGO Mindstorms EV3 per a grups d'entre 8 i 10 participants. Per a grups d'entre 
10 i 12 participants el preu per alumne serà de 72€ al trimestre per a l'activitat Robòtica amb LEGO WeDo i 78€ al trimestre per a 
l'activitat Robòtica amb LEGO Mindstorms EV3. A més, a cada alumne s'abonaran 10€ de matrícula anual (a pagar amb el primer 
pagament). Les extraescolars de CreaTIC Academy SL comencen el dia 28 de setembre 2015 i es faran segons el calendari establert en 
el contracte amb l'AMPA fins a 12 sessions al trimestre. 

mailto:info@creaticnens.com


 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  
SEPA Direct Debit Mandate 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación: ________________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor : ___________________________________________________________________________  
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name  

 __________________________________________________________________________________________________  

Dirección / Address 

 __________________________________________________________________________________________________  

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 __________________________________________________________________________________________________  

País / Country 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 

Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 

date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 

 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name  

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 __________________________________________________________________________________________________  

 

País del deudor / Country of the debtor 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

 

 

 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN 

 

 
 

 

Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

 

Fecha – Localidad: __________________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing 

 

 

 

Firma del deudor:  __________________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 

 
 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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       En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

CreaTIC Academy S.L.

c/ Sugranyes 20

08028 - Barcelona

España



 

PROPOSTA ESPECÍFICA PER A ALUMNES DE L’ESCOLA DE BOSC DE MONTJUÏC 

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA i PROGRAMACIÓ 

 

Adeçat a: Alumnes de 1er / 2on i 3r de primària 

Día: Dilluns 

Hora: de 17h a 18h 

Lloc: Creaticnens Raval- C/ Sant Ramon, 6 

Preu mensual: 72€ / trimestre 

(Preu per a un grup de mínim 10 i màxim 12 nens) 

Matrícula anual: 10€ 

Inscripcions: del 16 al 23 de setembre. 

Horari- Lloc inscripcions: 16 de setembre a les 17h a Creaticnens Raval  

                                             (després de la sessió informativa) 

          del 17 al 23 de setembre al Racó de l’AMPA  

 

Les sessions de treball combinaran tallers pràctics de Robòtica amb Lego WeDo, 

programació de videojocs/contes amb Scratch i algunes activitats de tecnologia i art 

(makeymakey). 

 

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ 

Adeçat a: Alumnes de 4art / 5è i 6è de primària 

Día: Dimecres 

Hora: de 17h a 18h 

Lloc: Creaticnens Raval – C/ Sant Ramon, 6 

Preu mensual: 78€/ trimestre 

(Preu per a un grup de mínim 10 i màxim 12 nens) 

Matrícula anual: 10€ 

Inscripcions: del 16 al 23 de setembre 

Horari- Lloc inscripcions: 16 de setembre a les 17h a Creaticnens Raval  

                                             (després de la sessió informativa) 

                      del 17 al 23 de setembre al Racó de l’AMPA  

 

Les sessions de treball combinaran robòtica amb Lego Mindstorm3, programació amb 
Scratch i creacions de apps amb AppInventor. 

 



Robòtica amb LEGO WeDo (primària: 6 – 9 anys)  
LEGO® Education WeDo és una eina fàcil d'utilitzar amb la qual es practiquen moltes 
habilitats i diferents matèries. Això permet als estudiants construir i donar vida a les seves 
creacions utilitzant un programari de programació molt intuïtiu que funciona per 
arrossegar-i-deixar. El LEGO WeDo ajuda a conèixer com la tecnologia juga un paper 
actiu en la vida quotidiana dels alumnes. Els estudiants no són consumidors de 
tecnología, són creadors, amb iniciatives i creacions pròpies. Practicar amb diferents 
continguts d'educació primària, matemàtiques, mecànica, enginyeria i tecnologia. Al 
mateix temps, els estudiants desenvolupen i milloren les habilitats de comunicació, 
col·laboració, creativitat, iniciativa i treball en equip.  
El conjunt de construcció WeDo conté una selecció de peces i elements LEGO que els 
estudiants poden utilitzar per crear diferents models i diferents escenaris. Engranatges, 
politges i palanques s'utilitzen per a la transmissió del moviment dels models. Elements 
especials, com cordes i bandes de goma augmenten la gamma de models que es poden 
construir. Com també s'utilitzen els sensors de moció, inclinació i motors.  
 
 
LEGO Mindstorms EV3 (primària: 9 – 12 anys) 
El LEGO Mindstorms Education EV3 és la sèrie de Robòtica més complexa de LEGO. Es 
poden fer diversos models de robots utilitzant blocs de plàstic, característics de Lego. 
Cada robot conté un bloc programable, diversos motors i sensors de llum, temperatura, 
contacte, rotació, ultrasons. La programació és visual i intuïtiva, donant la possibilitat als 
estudiants d’acostumar-se ràpidament a la programació. El llenguatge permet instruccions 
seqüencials, cicles i decisions, basades en dades recollides amb sensors.  
L’activitat "Robots en l'espai" presenta als estudiants un tema molt actual i del món real, 
viatges i vida a Mart. Els alumnes treballen en equip com els científics i enginyers 
solventant problemes de manera creativa. Progressen superant els reptes i realitzen 
projectes que integren conceptes de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.  
L'activitat "Animal Robots" permet als alumnes crear i interactuar amb un animal a la seva 
tria, com un gosset, un elefant o una serp. Mitjançant l'ús de sensors de tacte, color o 
proximitat, i programant per definir els moviments i el comportament dels seus animals de 
companyia.  
 
 
Programació (primaria: 6 – 9 i 9 – 12 anys)  
La nostra introducció a la programació presenta un món de les creacions digitals als 
alumnes. A través de jocs digitals que estimulen el pensament computacional, els 
participants crean les seves primeres línies de codi. A través del joc en petits grups (2-3 
nens) dissenyen i controlen els seus propis jocs o conte interactiu Blockly, Scratch o 
Scratch Jr. donant vida (moviments i comportaments) a diversos objectes. Amb MaKey 
Makey objectes quotidians es converteixen en instruments musicals, teclats o controls. 
Finalment donen vida a un robot LEGO WeDo o EV3 (segons edat) i creen petites Apps 
per a dispositius mòbils amb l’AppInventor.  
Aquest curs està dissenyat per tal que els participants sàpiguen les possibilitats que 
ofereix la programació de videojocs, robòtica, art (disseny i música) o la creació d'Apps. 
També ajuda a saber on és el seu interès i així ser capaços de triar millor la línia d'estudi 
ofert per CreaTIC.  
A nivells més avançats, els alumnes treballen en grups de dos o tres nens per 
desenvolupar el seu propi projecte on la seva imaginació és el límit.  
 
 



Art i tecnologia (primària: 6 – 9 i 9 – 12 anys)  
Imatges, sons, música o produccions audiovisuals, interactives i multimèdia. Art i 
artesania contemporània es donen la mà amb la tecnologia. En aquest curs es barregen 
artesania i solucions tecnològiques per crear objectes d'art que transmeten idees i 
emocions. Es treballen projectes MaKey Makey amb materials d’ús diari. Cada grup de 2 
o 3 nens tria el seu propi projecte segons els interessos dels alumnes participants.  
 
 
 


