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QUÈ ÉS TECNOLAB? 
ÉS UN PROJECTE EDUCATIU  

Que pretén despertar l’interès i la 
curiositat dels nens cap al món de 

la tecnologia i la ciència, alhora que 
desenvolupen noves habilitats i 

capacitats. Pensament creatiu 
Pensament lògic, matemàtic, 

computacional, curiositat, 
inventiva  

'El nen no és una ampolla que s'ha d'omplir, sinó 
un foc que s'ha d'encendre' 



XPERIMENTA 
 la nova extraescolar  

de  
TECNOLAB 



QUÈ APORTA 
L’EXPERIMENTACIÓ AL NEN? 
 

L’aprenentatge científic neix de la curiositat  de conèixer i 
entendre el s fenòmens que ens rodegen . 

Despertar curiositats 

4 

Els nens aprenen a partir 
de coses que ells 
coneixen, de les 

experiències i context on 
es troben. 

En edats 
primerenques és 

essencial 
l’experimentació amb 

objectes i materials 
del seu entorn. 

A la vida quotidiana hi ha infinitat 
de vivències que afavoreixen 

l’actitud científica cap al 
coneixement. 

RACONS D’OBSERVACIÓ I 
EXPERIMENTACIÓ. 



 
QUÈ TREBALLEM A  
 XPERIMENTA? 

FÍSICA 
QUÍMICA 
BIOLOGIA 

ELECTRÒNICA 
MECÀNICA 



Aprenem de forma 
activa, i a aquestes edats 

és necessari manipular, 
experimentar, assajar i 

sobretot errar! 

MAGNETISME 
FORCES 
PRESIÓ 
ENERGIA 
MOVIMENT 
DENSITAT 

JUGUEM AMB IMANS 
LA LLAUNA QUE LEVITA 
TREPITJEM OUS? 
FOC I OXIGEN 
L’AIRE PESA? 

FÍSICA 

XPERIMENTA 



Les experiències en les 
que els nens tenen accés 

a la manipulació són 
altament gratificants i 

importants per aprendre 
ciència. 

SERP NEGRA DE FOC 
EXPLOSIONEM UN VOLCÀ 
MENTOS I COCACOLA 
MOCS RADIOACTIUS 

QUÍMICA 

XPERIMENTA 



Els nens adquireixen 
informació del que toquen, 

oloren, miren, pesen, 
estableixen relacions i 

comproven el que són capaços 
de realitzar. 

OBRIM I OBSERVEM UN PEIX 
COM CREIXEN LES PLANTES? 
FEM UN OU SALTARÍ 
FLORS DE COLORS 
CONSTRUIM UNS PULMONS 

BIOLOGIA 

XPERIMENTA 



Al observar i reflexionar 
sorgeixen preguntes:  

Per què sura un vaixell tan 
gran? Com creixen els 

plantes? Com volen els 
avions? Per què s'encén la 

bombeta? 

SENSORS 
MOTORS 
LEDS 
PILES 
PLAQUES 
CONSTRUIM!! 

ELECTRÒNICA 

XPERIMENTA 



En aquesta edat te molta 
importància: la capacitat 

de rebre informació, per a 
comunicar-se amb els 

demés i poder explicar les 
seves observacions  i 

conclusions. 
HIDRÀULICA 
NEUMÀTICA 
ENGRANATGES 
MECANISMES DE MOVIMENT 

MECÀNICA 

XPERIMENTA 



COM TREBALLEM A XPERIMENTA? 
 

Es treballen competències del 
currículum de primària. En 
l’àmbit científic i tecnològic. 

Happy Learning . 
Les activitats  resulten 
engrescadores i divertides 

Es promou la innovació, la 
creativitat i el treball en equip 

Sessions setmanals d’una 
hora de durada. 
Grup aproximat de 10 -12 nens 

DAVANT L’INFANT 
 
CONEIXEM LES SEVES IDEES, el que saben I el que pensen 
sobre allò que anem a conèixer.  
PROPOSEM ACTIVITATS i partim d’aquelles idees.  
DEIXEM PARLAR AL NEN, I que s’expressi que sigui capaç de 
verbalitzar l’acció que realitza I els resultats que obté.  
MOSTREM CONFIANÇA. Motivem per plantejar nous reptes, 
deixem actuar de forma espontània, animem a prendre accions 
sense por a equivocar-se, experimentem, aprenem.  



TECNOLAB 
L’extraescolar de tecnologia 



QUÈ TREBALLEM A  

TECNOLAB? 

PROGRAMACIÓ 
ROBÒTICA 

ELECTRÒNICA 
MAKERS 



Laberint Scratch http://scratch.mit.edu/projects/45496884/ 

PROGRAMACIÓ 

La programació és l’ús d’un 
llenguatge escrit per a realitzar 
programes informàtics.  

SCRATCH 
HOUR OF CODE 
TYNKER  
BEE BOT... 

Creen jocs i aplicacions 
de forma visual i intuïtiva 

TECNOLAB 

http://scratch.mit.edu/projects/45496884/


Què aporta al nen aprendre a programar? 
•Permet desenvolupar el pensament abstracte i algorítmic. 
•Posa en marxa processos creatius que poden ser realitzats a través de grups de treball.  
•Aprendre a programar ajuda a solucionar problemes. 
•És com aprendre un idioma més. 
•Aglutina la utilització de diferents intel·ligències: lingüística, matemàtica, artística, espacial, musical… 
•Alfabetisme digital: Els nens creen tecnologia, i s’expressen a través d’ella de diverses maneres. 
•Una professió de futur. 

PROGRAMACIÓ 

TECNOLAB 



Mindstorms  https://youtu.be/7IfeoWIlLCc 

Robot seguidor llum  https://youtu.be/z-mHlTFiHvU 

La robòtica és la construcció d'un 
petit robot . Que es controla amb un 
senzill programa que l’ alumne aprèn  
 per assaig - error a programar. 

BEE BOT 
LEGO WEDO 
LEGO MINDSTORMS 
ARDUINO 

La Robòtica és un treball interdisciplinari, inclou:  
Programació, Mecànica, Electrònica. 

ROBÒTICA 

TECNOLAB 

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/build-a-robot/gripp3r
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Què aconseguim aprenent robòtica? 
•El nen es desenvolupa en un pensament estructurat. 
•S’utilitza la robòtica com un element lúdic i motivador per adquirir coneixements. 
•Es treballa en equip: ajuda a respectar el treball del company, a controlar la impulsivitat i a adquirir millor 
autonomia. 
•El nen desenvolupa la creativitat i el pensament crític. 
•El grup dissenya projectes, agafant cada un d’ells un rol dins de l’equip. El programador, el dissenyador, el 
constructor ... 
•Treball per projectes. 

ROBÒTICA 

TECNOLAB 



  
 

 

Impressora 3D  https://www.youtube.com/watch?v=_fsfGfxihU8 

Fent de MAKERS els nens aprenen 
a crear tecnologia amb les seves 
pròpies mans. Manipulen cables, 

plaques electròniques, piles, 
solden i empalmen. 

DO IT YOURSELF – DIY 
Fes-ho tu mateix Aprenen els 

principis de 
l’electrònica i la 
electricitat i ho 
posen en pràctica. MOTORS 

SENSORS 
LEDS 
SOLDAR 
EMPALMAR 
CABLES 
IMPRESIÓ 3D 

ELECTRÒNICA 

MAKERS 

TECNOLAB 

https://www.youtube.com/watch?v=_fsfGfxihU8


  
 

 

Què aporta l’electrònica i fer de Maker? 
 
•Tots els nens són una font de creativitat. Tan sols s’ha d’incentivar 
•Es pot construir qualsevol cosa amb les nostres mans 
•Concepte OpenSource: Mira el què existeix, copia-ho, millora-ho i comparteix-ho 
•Tallers adaptats a cada edat del nen 
•Ens divertim creant 

ELECTRÒNICA 

MAKERS 

TECNOLAB 



COM ÉS L’EXTRAESCOLAR  
DE TECNOLAB? 

Sessions de 1 hora i mitja setmanals. 
Grup aproximat de 10 -12 nens 

 

Es treballen competències del 
currículum de primària. En 
l’àmbit matemàtic, digital i 
cientificotecnològic. 

El mètode d'aprenentatge 
està basat en reptes i amb la 
simulació d'experiències reals 

Happy Learning  
Les activitats  resulten 
engrescadores i divertides 

Es promou la innovació, la 
creativitat i el treball en equip 




