
Col.labora:Organitza:

TAST DE TECNOLOGIA 2022
III JORNADA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL A l’ESCOLA 

Jornada orientada als nens i nenes
de l’escola Ramon Farrerons

Dijous 9 de juny de 2022
 de 9 a 13 hores.

Lloc: Incubadora d’empreses i
pavelló poliesportiu

Hi haura coca amb xocolata per a tots
els alumnes, gentilesa de l’Ajuntament!



Donant continuïtat al projecte iniciat l’any 2018 i amb la voluntat d’integrar les noves tecnologies en l’educació dels 

vostres fills 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 

a tot l’alumnat de primària de l’Escola Ramon Farrerons. 

 
En aquesta, que enguany tindrà coma eix vertebral el món dels drons, els alumnes d’educació Primària de l’Escola 
Ramon Farrerons podran conèixer de primera mà el funcionament dels drons i la seva utilitat en diferents tallers 
repartits per cursos a la Sala d’actes de la Incubadora d’empreses, així com presenciar una demostració de pilotatge 
professional en un circuit muntat per a l’ocasió al Pavelló poliesportiu.  

 

Aprofitant l'ocasió, Adamo presentarà una promoció especial amb la qual regalarà un 
xec d'Amazon de 25 € i farà una donació de 40€ a l'AMPA de la localitat, per cada alta 
nova que es faci en els propers dies, trucant al 900651729 i dient només que vens de 
part de l'Escola Ramon Farrerons!  
 

Horaris: 
 
 

 

 

Taller iniciació als drons (Sala d’actes de la 
Incubadora d’empreses) 
 
9:05 h a 9:45 h - Alumnes de 1r i 2n curs 
 
9:50 h a 10:30 h – Alumnes de 3r i 4rt curs 
 
10:35 h a 11:15 h – Alumnes de 5è i 6è curs  

 

 

Demostració de pilotatge (pavelló  
poliesportiu) 
 
12 h a 12:50 hores – Alumnes de 1r a 6è curs 
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