Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Sessió informativa gratuïta (J1517.01)

Ja feu robòtica a l'escola?
Us ajudem a posar-vos-hi!
La robòtica educativa i les competicions com a eina motivacional
Propostes de formació en robòtica per al professorat

Dimecres, 18 de febrer de 2015
Introducció
La robòtica educativa és un nou concepte que està entrant amb força a les aules com a eina pedagògica i
didàctica.
En aquest marc, les competicions de robòtica poden ajudar a incrementar la motivació dels alumnes i, per
tant, els seus resultats en el procés d'aprenentatge.
En la sessió, a més d'una introducció general a la robòtica educativa, s’hi presentaran les diverses
opcions disponibles de competicions en el nostre entorn proper i també les propostes de formació per
al professorat que oferirà properament la FECC i que consistiran en quatre cursos gratuïts destinats a
professorat de diferents nivells educatius i un microtaller.

Destinataris
Professorat de totes les etapes i nivells educatius interessat a conèixer els avantatges i les aplicacions de la
robòtica educativa a diferents àrees curriculars. Coordinadors TIC i TAC dels centres.

Programa i ponents

-

La robòtica educativa i les competicions com a eina motivacional
Sr. Carles Soler, president de la Fundació educaBOT.
Formació en robòtica per al professorat (propostes de la FECC)
Sra. Rocío Lara, LEGO® Education Academy Teacher Trainer i Responsable de l’Àrea Educativa de
RO-BOTICA

Calendari
Data:

18 de febrer de 2015

Horari: de 18.00 a 19.30h

Lloc de realització
A la seu de la FECC, c. dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Inscripció
Tot i que aquesta jornada és gratuïta, és imprescindible la inscripció via telemàtica a través de la
plana principal de la web www.escolacristiana.org, o clicant directament sobre l’enllaç:
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1850

Data límit d’inscripció: 17 de febrer a les 10h o fins a exhaurir places.

Indicació del lloc de realització i transport públic

TREN
• Renfe - Parada
Barcelona Plaça de
Catalunya
• FFGC - Parada
Catalunya
METRO
• Parada Universitat
(Línies 1 i 2)
• Parada Catalunya
(Línies 1 i 3)
BUS
• Línies: 9–14–91–120
...i totes les que passen
per Pl. Catalunya i
Pl. Universitat

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org
clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom d’usuari i el
password.
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris.
Cal fer-ho des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”,
clicar a l’apartat “Alta d’usuaris”.
clicar > Llistat de cursos: Apareixeran tots els cursos endreçats per data d’inici.
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