
Tallers d‘experimentació

Per a alumnes d‘entre 10 a 18 anys     

Del 22 de juny al 24 de juliol del 2015
Horari: de 9 a 13 h 

Escola Santa Teresa de Jesús
Rambla Nova, 79 - 43003 Tarragona

Telèfon: 977 248 800 - Fax: 977 243 360
www.tarragona.escolateresiana.com

Els tallers d‘experimentació són tallers amb un alt 
contingut científic però amb un enfocament molt 
pràctic.  

Treballarem l‘òptica i la difracció de la llum quan 
passa per diferents materials.

Realitzarem projectes e-tèxil com a aplicació de la 
llum sobre un material tan quotidià com és la roba.

Treballarem el principi bàsic d‘una pila i una bateria 
de piles, veien la reacció química que es duu a 
terme. 

Crearem cristalls i estudiarem la seva formació per 
veure d‘una manera pràctica com permeten el pas 
de la llum.

Estudiarem com generar energia i transformar-la 
en un altre tipus d‘energia, com ara la llum. 

Campus
Tecnològic



Tallers descobertaButlletí d‘inscripció

Nom:

Cognoms:

Data de naixement:

Curs escolar 2014/15:

Nom i cognoms persona de contacte:

Telèfon:

Email:

Compte bancari:

Inscripció casal per setmanes
79 €  / setmana pels alumnes del centre
89 € / setmana per almunes de fora del centre

  del 22 al 26 de juny
  del 29 de juny al 3 de juliol
  del 6 al 10 de juliol
  del 13 al 17 de juliol
  del 20 al 24 de juliol
 
Retornar aquesta butlleta degudament complimentada a          
la secretaria de l‘Escola Santa Teresa de Jesús a partir del 
dia 1 de juny.

*

servei d‘acollida
menjador

Els tallers descoberta estan formats per una 
sèrie de tallers amb alt contingut tecnològic. 

Ens endinsarem al món de la programació amb 
l‘Scratch, una eina molt versàtil que ens permet 
crear videojocs, històries o animacions. A més a 
més, el podrem combinar amb Makey Makey 
per substituir el teclat per altres objectes, per 
exemple la fruita.

Utilitzarem els robots LEGO Mindstorms EV3 
per resoldre els reptes proposats ajudant-nos 
de sensors d‘ultrasons, tàctils i de color entre 
d‘altres.

Treballarem amb elements d‘energia renovable 
per fer del nostre món tecnològic un món soste-
nible

Utilitzarem material electrònic Open Source, 
concretament l‘Arduino, per crear petits projec-
tes electrònics i aprendre a programar aquesta 
eina.

També en iniciarem en el disseny i impressió 3D 
i aprendrem a programar les nostres pròpies 
Apps.


