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Tecnologia Creativa STEAM
Robòtica LEGO - Programació de Videojocs Tinkering i Construccions
Les extraescolars amb una de les metodologies educatives més
innovadores
Portem la programació de la pantalla a la vida real a través de la construcció de robots,
la programació de videojocs i la creació d'apps.
Metodologia pròpia de construcció activa i descobriment guiat pel propi alumne.
Despertem la curiositat de les nenes i nens. Es fan preguntes, exploren, construeixen,
descobreixen i troben respostes aprenent STEAM, robòtica i programació. Per a totes les edats.
Els participants treballen en grups reduïts en projectes i interessos seguint el mètode científic.

A PetitsGenis dissenyem tots els nostres projectes, continguts i activitats des del convenciment que els nens/es
d'avui són ràpids i saben de manera innata i intuïtiva adaptar-se a les noves tecnologies en edats
primerenques i, per tant, desenvolupen les seves capacitats cognitives de manera diferent als plantejaments
de mètodes i sistemes més tradicionals.
Realitzem projectes de base tecnològica a través d'un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu.
PetitsGenis realitza els projectes molt personalitzats segons les inquietuds i necessitats de cada centre.
Activitats dissenyades per a infantil, primària i secundària. L'objectiu és que els nens/es aprenguin i gaudeixin
al màxim dels valors que ofereix ser tecnològicament creatiu.

Aquesta és una activitat STEAM 100% on iniciem als nens i nenes en la programació, l’art digital, l’electrònica i la
robòtica educativa d’una manera molt lúdica i utilitzant el joc com l’eina principal d’aprenentatge. Fem activitats molt
diverses i dinàmiques utilitzant eines com robots Lego, tablets, jocs de construcció, Makey Makey, leds, cartró,
plastilina i materials diferents perquè sigui impossible avorrir-se!

El nostre mètode inclou elements de ludificació en totes les sessions perquè l'aprenentatge sigui amè i dinàmic.
Fomenta el desenvolupament de les competències que seran més necessàries per als nostres alumnes, tant en la
seva etapa escolar com en el seu futur professional, així com les vocacions científiques.

PRE-MAKERS STEAM : P4/P5 Pre-robòtica,
Programació, tinkering, construcció i jocs
Potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències,
l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant
l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.
Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats de multimèdia, de construcció o de treball de l’enginy, encaminades a
potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica.
Els alumnes s’introduiran a la robòtica per mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits de la casa, com són el mTiny
Discovery Kit, Parc STEAM, BricQ Motion
Crearan escenaris amb la innovadora metodologia “Build to Espress” de Lego i es divertiran i consolidaran aprenentatges jugant i
treballant de forma cooperativa amb les nostres tablets.
Com a novetat d’aquest curs incloem nous companys de viatge; els simpàtics Dash&Dot i Zowi, dos nous robots que ens
permetran endinsar als alumnes més menuts en l’inici de la programació gràcies a un procés d’aprenentatge completament
gamificat. Els llibres i jocs de realitat augmenta, com l’Osmo, també seran un recurs amè i quotidià a les classes.

IRON MAKERS STEAM: 1r / 3r Introducció a la
Robòtica LEGO, programació Scratch, tinkering
Potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències,
l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant
l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.
Activitat destinada als alumnes de Cicle Inicial, on treballaran de forma creativa amb les tradicionals peces de Lego® Bricq
Motion i Spike Essential a les quals hi podran afegir sensors i motors, per convertir les seves creacions en petits robots que
programaran fent servir Scratch Jr.
Aquest software, desenvolupat pel MIT i referent mundial en el camp del treball de les noves tecnologies, ens permet també
introduir l’alumnat en la creació de videojocs, de manera que les sessions de robòtica s’alternaran amb altres de creació de
videojocs i animacions.
Totes aquestes sessions es complementaran amb dinàmiques de Build to Express, una innovadora metodologia de Lego
Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes davant del públic.
Consisteix en petits jocs i activitats d’una sessió de durada que ofereixen als alumnes un primer contacte amb la tecnologia. Fem
jocs per introduir la programació per blocs, petits exercicis amb Scratch, així com manualitats tecnològiques senzilles amb Makey
Makey i mBot.

SILVER MAKERS STEAM: 4t/6è Robòtica Educativa
LEGO , programació videojocs Kodu - Minecraft,
tinkering
Aquesta activitat vol donar continuïtat introduint l’alumnat al treball amb robots més complets com són els Lego Spike Essential i
Spike Prime entre altres.
Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 2-3 alumnes, que treballen amb un sistema de
rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques d’enginyer, mecànic, cap de magatzem i
director, per crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup.
Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de videojocs, fent ús de l’innovador software educatiu
de Microsoft Kodu amb el que podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen
les bases de la programació orientada a objectes . Els estudiants utilitzaran i aprofundiran les habilitats lògiques de programació a
través de Minecraft: Educational Edition, creant elements, creatures,
blocs i escenaris complexos mitjançant la creació de MODS (mods) dins del món Minecraft.
Per aquells participants que tinguin coneixements avançats, es plantejaran nous reptes innovadors, que requereixin d’una
programació avançada i de l’ús de variables i coneixeran altres plataformes de robots com els MakeBlock.

ART MAKING P5 - 3r Primària

Activitat on els infants alimenten la seva creativitat. Espai d’expressió, experimentació i creació on els infants treuen el millor de si
mateixos i s’apropen a tècniques artístiques i processos creatius a través de l’exploració i el desenvolupament de la imaginació.
Els nostres facilitadors d'ART Making han realitzat exposicions individuals i col·lectives. Dominen diferents tècniques i materials de la
pintura, el dibuix i altres àmbits artístics. El control absolut de la tècnica, la seva versatilitat i un estil propi característic fan que siguin
uns professors ideals i un luxe per als alumnes.
Aquesta activitat d’Art Making permet desenvolupar la creativitat innata dels infants mitjançant la seva imaginació i el foment de la
seva capacitat d’expressió, que és única per a cada infant. S’incideix en els processos de gaudiment de les diferents etapes de creació
artística, així com en l’anàlisi de les emocions que desperta l’Art i com ens podem comunicar a través seu.
ENJOY LEARNING! La clau de l’aprenentatge significatiu és la motivació mitjançant activitats que els hi agradin i transformin
l’estímul lúdic en rutines mentals i cognitives ben estructurades.

Cartooning i Manga 3r - 6è
Pretenem crear un espai d'expressió cultural i comunicació, que afavoreixi la relaxació a través del dibuix.
L'activitat extraescolar Cartooning i Manga és una activitat molt divertida, on la imaginació i la creativitat són la base de la seva
formació. Com el seu nom indica, es basa en la creació de caricatures, historietes, còmics, ... on serà summament important
aprendre tant diferents tècniques de dibuix com adquirir habilitats lingüístiques. S'introduiran les TIC com una altra eina de treball.
Generar nous desafiaments és el que ens porta a introduir aquesta innovadora activitat.
Crea les teves històries tot dibuixant!
Treballem diferents tècniques d'il·lustració, creació de personatges, expressions facials, creació d'escenes, etc. i ens introduïm al còmic
creant un guió i una història que acabarem a final de curs.
El curs de còmic s’adapta al nivell de dibuix de cada nen/a, per tant qualsevol alumne/a pot seguir la dinàmica encara que comenci
amb poc nivell.
Objectius:
El còmic és una disciplina que abraça tant el desenvolupament d’habilitats plàstiques com narratives. Per una banda treballarem
tècniques d’il·lustració, utilitzarem diferents eines, materials, papers. Potenciarem la imaginació i l’expressió de les idees creant
personatges, ambients, situacions… Elaborarem un guió que plasmarem en un còmic.

TEATRE EMOCIONAL I MÍMICA- p4 - p5
El teatre, a banda de formar part de l'art escènic, ens ajuda com a eina d'aprenentatge emocional.
En aquesta activitat, els infants, juntament de la mà d'un professional d'aquest món, podran experimentar amb les emocions
mitjançant diferents dinàmiques com ara el joc.

PACK ARTÍSTIC TEATRE I CIRC 1r - 6è
Teatre i mímica

Avui en dia, resulta beneficiós que els nens aprenguin des dels seus primers passos, certes branques del món artístic, com és el
cas del teatre i
la mímica. Per això, a través de l'activitat extraescolar teatre es busca orientar i oferir als alumnes un coneixement senzill,
específic i enriquidor
sobre el mateix.

En l'activitat extraescolar teatre, els alumnes no només poden comprendre el valor de la posada en escena, sinó que també començaran a comunicarse mitjançant gestos i moviments corporals; creant així un clima summament entretingut i divertit; tant per als que els observen, com per a ells
mateixos.
D'altra banda, també es donarà a la llum la importància de la constància, dedicació, respecte, unió i solidaritat; doncs en aquesta activitat extraescolar
no només se'ls proporcionarà informació de com portar una història a l'escenari, sinó també dels passos que s'han de seguir perquè sigui un èxit
rotund.l .

Circ i acrobàcies
Treballarem el món del circ a través des d'una vessant psicomotriu, obtenint un millor coneixement i control del moviment del
propi cos, treballant habilitats disteses com exemple salts, equilibris, etc.
El que es pretén en aquesta activitat és introduir al nen o jove en el món del circ. Dins, però, de la perspectiva que complementa el treball educatiu de
l'escola, tant a nivell de coneixements, com d'exercici físic i psicomotricitat. Això els ajuda a millorar la coordinació, la concentració, l'equilibri, l'expressivitat,
la comunicació i despertar la imaginació i la creativitat. També crearem les nostres pròpies eines de circ (malabars, xancles, etc).
.

MECANOGRAFIA 5È - 6È

Domini ràpid del teclat a través d'una metodologia
estimulant i motivadora, que permet a l’alumne
l’acompliment progressiu i seqüencial dels objectius.

Els continguts de l’activitat s’organitzen en quatre blocs:
ergonomia i teclats, tècniques mecanogràques, velocitat i
presentació de documents. Es combinen les activitats pròpies del
domini del teclat amb activitats d'iniciació a la utilització del
paquet Microsoft Office així com presentacions amb canva i prezi.

PÀDEL
Jugar a pàdel t'encamina a trobar desafiaments tant cognitius com físics. Els nens adquiriran habilitats de
coordinació, velocitat, agilitat, flexibilitat però també habilitats socials i de joc en equip.
El pàdel és un esport modern que en els últims anys ha experimentat un creixement realment espectacular. És un esport fàcil
de practicar, ja que adquirint algunes nocions bàsiques pel que fa als aspectes tècnic-tàctics més importants, observarem una
progressió realment sorprenent als pocs mesos de pràctica.
Aquest augment de competència motriu, coneixement tàctic de el joc i recursos tècnics, ens permetrà passar moltes hores de
diversió al costat dels nostres amics.

FÚTBOL
Activitat extraescolar que contribueix a fomentar hàbits saludables a través de la pràctica de l'esport. Gràcies a la seu
fort component educatiu, propicien valors d'amistat, companyerisme, afany de superació i respecte a les regles del joc.
Tenint en compte l’edat i les característiques dels alumnes de cada categoria la programació es desenvolupa a l’entorn dels següents eixos:
tècnica específica del futbol sala, tàctica i es- tratègia, reglament de joc i exercicis de treball col·lectiu.
La finalitat d'aquesta activitat és gaudir de l'esport, millorar la tècnica i potenciar valors com el treball en equip i el sacrifici.
Possiblitat de jugar lliga escolar durant el curs.

ZUMBADANCE

Coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Les classes incorporen
elements clau del desenvolupament infantil com lideratge, respecte, treball en equip, confiança, autoestima, memòria,
creativitat, coordinació… els passos s’aprenen poc a poc i afegim jocs, activitats i elements d’exploració.
Ajuda a desenvolupar un estil de vida saludable i incorpora l'exercici físic com una part natural de la vida dels nens al fer que
l'exercici sigui divertit.

Iniciació a la Rítmica p3 - p4 -p5

Iniciació al Patinatge p3 - p4 -p5

1 hora setmana durant tot el curs

1'5 hores setmana durant tot el curs

Gimnàstica Rítmica 1r - 6è

Patinatge Artístic 1r - 6è

La Gimnàstica rítmica és una disciplina esportiva que
combina la dansa amb els exercicis de gimnàstica.
Treballa de manera harmònica la plasticitat, el ritme i la
bellesa. En la gimnàstica rítmica s’integren elements
com la música, el ball, la coordinació i la exibilitat,
esdevenint una activitat física molt completa.

Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen
aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. El joc
serà el protagonista indispensable de totes les
sessions, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes
poden assolir un millor coneixement dels continguts
que se’ls hi presenten.

1 '5 hores setmana durant tot el curs

1 '5 hores setmana durant tot el curs

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la
coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a
enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el
grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser
més conscients de si mateixos i del seu propi cos.

Aquesta extraescolar permet als alumnes desenvolupar una sèrie
d'esports com futbol, bàsquet, handbol, atletisme i una altra
multitud de disciplines, i aprendre i desenvolupar els beneficis físics,
cognitius i els valors que cada esport ofereix, conferint als alumnes
unes característiques úniques per a una sola extraescolar.

RUNNING - BTT
Aquesta activitat pretén donar l’oportunitat als infants d'iniciar-se en un esport
com és l'atletisme i les seves modalitats a l’aire lliure de manera no competitiva a través del joc. L’activitat es
complementa amb sortides amb bicicleta BTT. Descobrim l'entorn natural proper i desenvolupem els valors del
treball en equip, la disciplina, l’esforç i la superació personal.

Running
Córrer no només és beneficiós per a la salut física sinó també per al desenvolupament psicològic dels nens.
Alguns estudis ens diuen que practicar running estimula l'autoestima i l'autoconfiança infantil, alhora que
millora les seves habilitats socials. Millora les qualitats físiques, la flexibilitat, la resistència, la força i la velocitat.
BTT
Anar amb bicicleta es un mitjà ideal per a que els infants es desenvolupin, aprenguin i adquireixin valors.
Proposem rutes senzilles i segures, senes trànsit, de perfil pla i en descens amb alguns atractius que permetin
cohesionar els grups i plantejar reptes sobre dues rodes.
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