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Molt més que tallers per
joves de 12 a 30 anys

La nova temporada de tallers per a joves està plena
de novetats!

Un munt de propostes pensades per a què puguis
construir un itinerari durant l'any 2022,  en funció
dels interessos i motivacions del joves del teu
municipi.

La joventut és l'esperança del futur

 



 

REALITAT VIRTUAL
La realitat virtual és una de les tecnologies més recents i
innovadores en el desenvolupament d'aplicacions
multiplataforma orientat a videojocs.
És una experiència immersiva que simula la realitat a través
d'unes ulleres. És l'usuari qui controla l'escena i pot
interactuar amb els seus objectes.

Posem a la vostra disposició la millor tecnologia en realitat
virtual amb més de 40 experiències perquè els i les joves la
visquin d'una forma que mai haguessis imaginat, des d'una
immersió pel fons de l'oceà fins a viure trepidants aventures.

Proposem tallers per convertir qualsevol contingut en una
experiència d’aprenentatge vivencial. 



 

És munten i desmunten drons petits i senzills de manera
autònoma amb l'acompanyament del formador. Es tenen en
compte les intel·ligències múltiples dels participants a l'hora
d'explicar els conceptes i els diferents graus de coneixement.

Paral·lelament, es disposarà d'un simulador de vol i
comandaments de drons reals amb els quals els joves podran
experimentar a la pantalla la sensació de volar un dron gran a
l'exterior.

 MUNTATGE 
DE DRONS I PILOTATGE

AMB SIMULADOR 



 

Adaptant-nos a les instal·lacións, aconseguirem pilotar un
dron recreatiu i un dron de competició amb ulleres FPV.

Configurarem i pilotarem un dron de competició, i aprendrem
conceptes i aspectes relacionats amb el seu funcionament i
la seva conducció segura.

Conjuntament organitzarem una batalla de drons, on es
demostraràn les habilitats i destreses de cadascú.

PILOTATGE DE DRONS



 

DISSENY I 
IMPRESSIÓ EN 3D

Creació de prototips en 3D amb el programa Tinkercad.
Activitat amb ordinadors.

Actualment, hi ha una nova perspectiva sobre les possibilitats
que ofereix la tecnologia 3D i un ampli ventall d'aplicacions.
En aquest taller aprendrem a crear un prototip senzill en 3D a
través del programa "TinkerCad" i debatrem al voltant de les
possibilitats de les impressores 3D en la nostra forma de vida.

Especificacions: 



És un videojoc apte per a totes
les edats i conegut pels seus
múltiples beneficis a nivell
educatiu.
En els reptes cooperatius es
desenvolupen soft skills com la
comunicació, la creativitat, el
treball en equip, la planificació o
el compromís.

Utilitzant Minecraft ensenyem la
creació en tres dimensions,
materials i conceptes de
programació bàsics.

Utilitzem Minecraft pel seu potencial
educatiu:

Minecraft i només Minecraft:

Minecraft és un videojoc de món
obert on l'exploració i les
construccions són fonamentals.
Consisteix en la construcció
mitjançant l'ús de “Cubs” amb
textures tridimensionals.

 

DISSENY DE VIDEOJOCS AMB MINECRAFT



 

L’activitat es basa en realitzar diferents tipus de proves
utilitzant tecnologia i finalitzar amb èxit la missió proposada.
Els participants hauran de posar a prova les seves habilitats i
engini per superar totes les proves que es van a trobar al llarg
del recorregut.

Resoldre "mini Reptes" a través de diferents plataformes
Tecnològiques. 

Tindrem 1 missió en un temps concret a resoldre
En diferents "estacions" tindrem de superar a els Reptes
proposats per poder arribar fins al final i poder superar la
nostra missió.
Construcció, electrònica, enginy i codis QR.

Us proposem una activitat motivadora i engrescadora sense sortir
del vostre centre i utilitzant la tecnologia com a fill conductor.

Què és?

Què farem?

Com ho farem?

SCAPEROOM TECNOLÒGIC
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ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Construcció de robots amb la plataforma Lego ®
Mindstorms EV3 
Programació del prototip i un repte de moviment al final de
la sessió.
Un kit cada dos o tres participants.
Inclòs la descripció del repte el material i les tabletes.

Saber programar ens ajuda a entendre aquest món, potencia
el treball en grup i sobretot fomenta la creativitat.
En aquesta càpsula aprendrem a construir diversos prototips
robòtics i els programarem per superar diversos reptes.

Especificacions:



Posa't en contacte amb

nosaltres 

 

Escull el taller que vols

realitzar amb els joves

 

Si no has trobat el taller

que volies, només ens

ho has de dir!



       hola@meskelleure.cat

        645 627 627 - 931 406 772

        C/ Migdia nº 31 Oficina 1rB - Vilafranca del Penedès

WWW.MESKELLEURE.CAT


