
 

 

 

El Taller d’Edison: Experimentació tecnològica, 
robòtica i impressió 3D 

 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
ESCOLA  LES PINEDIQUES 

TARADELL 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Heu  escollit  que  el vostre  fill  o  filla  faci l’extraescolar El taller d’Edison durant  el curs escolar 

2019/20, els dimarts de 16:30h a 18:00h. Comencen les classes la setmana de l’1 d’octubre i fins al 26 de 
maig del 2020. 
 
La  persona  que  realitzarà  les  classes  serà l’Albert Parés, que és enginyer mecànic i és el responsable 
d’Enginy Tecnologia Educativa. 
 
L’extraescolar té l’objectiu d’endinsar els nens i nenes al món de la creació i la inventiva en l’àmbit 

tecnològic, de manera que, de forma divertida i aplicada l’alumne treballi diferents conceptes relacionats 

amb les ciències, l’enginyeria i les matemàtiques. 

 

El taller és multidisciplinari, de manera que al llarg de l’any, els nens i nenes utilitzaran tant de manera 

aïllada com connectada recursos vinculats a les manualitats (cartrons, fustes, materials reciclats, etc.), 

elements de robòtica (mitjançant el kit BQ ZumKit Junior) que aportaran moviment i interacció a les 

creacions, i el disseny i impressió de peces en 3D. 

 

El taller està dirigit a nens i nenes de 4t a 6è de primària i la metodologia aplicada està basada en 

introduir els alumnes a cada un dels recursos de manera que els puguin utilitzar de manera autònoma 

sense necessitat de guies. 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. 

 

També és objectiu del taller que els nens i nenes no siguin només usuaris tecnològics sinó que passin a 

ser-ne creadors, a més de donar-los nocions i fer-los coneixedors de manera lúdica de diferents 

tecnologies que cada cop prenen més força en l’àmbit quotidià i professional. 

 
Podeu trobar més informació sobre el taller i els recursos que s’utilitzen 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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