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Pla educatiu innovador que desenvolupa les capacitats 

dels alumnes a través de les TIC’S.  promovent la 

creativitat i el desenvolupament de les competències 

bàsiques.  

▪ Infantil: Treballarem amb beet bots (si escau), els 

quals desenvolupen aspectes com la 

seqüenciació, la lateralitat, la noció espaial i  el 

treball en equip. 

▪ Primària: programació amb scratch i l'ús de 

LEGO Education, promovent la programació per 

blocs, codi, robòtica, i molt més. 

▪ Secundària: gràcies a les TIC’s es promou 

la creativitat, tot aprofundint en la programació 

per blocs, el disseny, construcció i programació 

de robots 3D. 

Treballarem programació per blocs, codi, robòtica, 

disseny 3D i molt més! 

 

QUI POT VENIR? 

Per als alumnes des de P4  fins a 4t d’ESO, amb 

ganes d’aprendre amb les noves tecnologies. 

 

QUAN I ON? 

A les instal·lacions del centre educatiu Salesians 

Badalona 

Del 19 de setembre al 16 de juny. Segons 

calendari escolar.  

 

 

QUOTES I FORMA DE PAGAMENT: 
 

ACTIVATECH DIES HORARI QUOTA 

EI P4 i P5 Dll - dc 17:00-18:15h 52€ 

1r i 2n EP Dll - dc 17:00-18:15h 52€ 

3r i 4t EP Dm – dj 17:00-18:15h 52€ 

5è i 6è EP Dm – dj 17:00-18:15h 52€ 

ESO Dll - dc 17:00-18:15h 52€ 

 

 

INSCRIPCIONS 

 

Les inscripcions es faran a través del formulari que 

trobareu a la pàgina web de l’escola: 

https://badalona.salesians.cat/extraescolars/   

 

El període d’inscripcions estarà obert a partir del 5 

de juliol, les places son limitades. 

 

MATRÍCULA: 25€ en concepte de materials i 

activitats complementàries. 

 

FORMA DE PAGAMENT: quotes mensuals, 

domiciliació bancària. 

INFORMACIÓ  

C/Mallorca 221, 3r 2a 08008 Barcelona 

93 284 02 22 / idiomes.cat2@activa.org 

 

Reunió informativa 
Al mes de setembre es realitzarà una reunió 

informativa. Se’ls informarà degudament. 

 

NORMATIVA I FUNCIONAMENT 
 

◼ Comptem amb personal especialitzat. Els 

monitors d'ACTIVA són titulats oficials que 

compten amb experiència professional 

demostrable. 

 

◼ Els professors d’ Activatech són persones 

capaces de motivar i adaptar al seu grup i 

alumnes els diferents projectes a treballar. 

 

◼ És necessari un mínim de 8 inscripcions per grup 

per tal d’iniciar l’activitat.  

 

◼ La inscripció s’entén per cursos sencers. En cas 

de voler causar baixa durant el curs s’ha de 

comunicar per escrit exclusivament a l’escola 

abans del dia 20 del mes anterior a la baixa per 

tal de no emetre rebut. L’import de la matrícula 

no serà retornat en cas que l’alumne es doni de 

baixa. 

 

◼ L’assistència a les classes és obligatòria.  

 

◼ ACTIVA es reserva el dret a reorganitzar grups 

en funció del número d’inscripcions i/o 

coneixements dels alumnes amb la finalitat de 

poder donar el millor servei. Us recordem que les 

places a les activitats són limitades i que es 

reservaran per ordre d’inscripció. 
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