
Col.labora:Organitza:

TAST DE TECNOLOGIA 2019
Donant continuïtat al projecte iniciat l’any 2018 i amb la voluntat d’integrar les noves tecnologies en l’educació 
dels vostres �lls i com a suport al seu procés d'ensenyament i aprenentatge, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 
organitza, dins el marc del seu projecte de transformació digital al municipi, una nova jornada d’innovació 

didàctica adreçada en aquest cas, a tot l’alumnat de primària de l’Escola Ramon Farrerons.

Aquesta, que es durà a terme el proper divendres 10 de maig en diversos espais com la Sala multifuncional o la 
Incubadora d'Empreses, tindrà com a centre neuràlgic la sala de la Cultural  i està estructurada com un tast 

d’experiències on els nens i nenes jugaran i aprendran amb l’ús de les noves tecnologies. 

Adamo Telecom, proveïdora d'internet per fibra òptica a Bell-lloc i principal patrocinador de l'esdeveniment, 
tindrà un punt informatiu situat a l'accés de la sala Cultural amb entrada pel carrer Joan Oró, a l'hora de la recollida 

dels nens (tant en horari de matí com de tarda), on es sortejarà una Tablet Samsung entre tots els qui el visitin.

II JORNADA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL A l’ESCOLA 

Divendres 10 de maig de 2019 de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 hores.
Lloc: Sala de la Societat Cultural Recreativa amb entrada pel C/ Joan Oró



 

Aquest 2019, hem estructurat la jornada en els següents tallers: 

 

Iniciació en la programació de tecnologies de realitat virtual.  (Sala d’Actes Incubadora) 
 

L'objectiu del taller és veure i visualitzar, d'una forma molt interactiva, simulacions digitals de mons en els que l’usuari pot manipular objectes i 
interactuar amb l’ambient. 

 

 
Tractament digital de la imatge i del so (Sala TIC Incubadora) 

 
Una pràctica on els alumnes retocaran digitalment imatges des de l’ordinador i aprendran a ser DJ’s mitjançant l’ús de programa informàtic. 

 

 
Taller de robòtica (Sala A formació Incubadora) 

 
Avui en dia comprendre la tecnologia és imprescindible i la robòtica es una eina divertida i manipulable que familiaritza als nens i joves amb el 

funcionament de l'electrònica i la programació jugant. Utilitzarem robots Beebot, Robotis Play i Lego Wedo segons les edats dels nens/es. 

 

 
Taller d’experiències en realitat augmentada i mixta (Sala B formació Incubadora) 

 
En aquest taller veurem com s’afegeix informació digital a elements físics de l’entorn, imatges o objectes reals. 

 

 
Geocaching (Sala multifuncional) 

 
Un joc d'alta tecnologia on s'utilitzen dispositius GPS per trobar tresors i que es juga arreu del món. Aquest taller combina la tecnologia amb 

l'aventura amb l’objectiu que els infants siguin capaços d'establir una sèrie d'estratègies, de treball en equip i aconseguir els objectius marcats. 

 

 
La cúpula Gustum (Escenari sala de la Cultural) 

Gràcies a l’Associació Leader de Ponent repetim aquest  projecte educatiu que mitjançant un format audiovisual innovador en 360º, traslladarà 

als més petits dins d’un forn de pa, a sentir caure la llet acabada de munyir o deixar-se envoltar pel primer raig d’oli d’oliva verge extra. 

 
 
*Tots els alumnes passaran per tots els tallers excepte els que es duen a terme a la sala TIC que es dividiran en Tractament d’Imatge (1r, 2n i 3r) i Taller de DJ’s (4rt, 5è i 6è) 


	1a pàgina JornadaTransformacióDigitalEscolaMaig2019
	2a pàgina díptic jornades 2019

