
 

 

 

Taller de robòtica LEGO 
 
 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
ESCOLA  LES PINEDIQUES 

TARADELL 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Heu  escollit  que  el vostre  fill  o  filla  faci el taller de Robòtica Lego durant  el curs escolar 2019/20, els 

dilluns de 16:30h a 18:00h. Comencen les classes la setmana del 30 de setembre i fins al 25 de maig del 
2020.  
 
Les  persones  que  realitzaran  les  classes  seran l’Albert Parés, que és enginyer mecànic i responsable 
d’Enginy Tecnologia Educativa, i l’Ignasi Garcia, mestre d’educació infantil. 
 
L’extraescolar té l’objectiu d’introduir de manera divertida als nens i nenes al món de la robòtica i la 

programació, mitjançant el joc i de forma molt intuïtiva.  

 

Les eines utilitzades al taller seran els kits de robòtica Lego WeDo, un recurs cada cop més present a les 

aules que permeten als alumnes fer els seus propis robots i automatismes combinant la simplicitat del joc 

LEGO amb una programació molt amena i accessible.  

 

El taller està dirigit a nens i nenes de 1r a 3r de primària i la metodologia aplicada està basada en iniciar 

els alumnes al Lego WeDo mitjançant guies per crear els primers robots fins que puguin treballar-hi de 

manera autònoma. A partir d’aquí es plantegen diferents reptes que, partint tots ells d’una mateixa idea, 

permeten a cada nen/a o grup fer la seva pròpia creació en funció de les seves habilitats i motivacions. 

 
Podeu trobar més informació sobre el taller i el Lego WeDo a la web en-giny.com. 
 
Els pares i mares rebreu un informe complet sobre contingut i objectius assolits 2 cops l’any, a finals 
d’any i a final de curs. 
 
Si voleu que nen/a marxi sol de l’escola o que un menor el reculli, cal  que  firmeu  l’autorització  que 
trobareu al web de l’AMPA  i  l’entregueu  al  monitor  de l’extraescolar.  
 
Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb l’Albert Parés al telèfon/whatsapp: 628 16 72 04 o per 
email a: contacte@en-giny.com   
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