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INSCRIPCIONS ESCOLA LA MAQUINISTA - EXTRAESCOLARS 2018 - 2019
Benvolgudes famílies, Sandra Huerto (TRESDOSÚ) us ofereix el programa d´activitats
extraescolars per al curs 2018-19 de l’activitat de programació i robòtica.
Totes les nostres activitats es realitzen en grups de dos o tres, fomentant la creativitat, el
pensament computacional, la comunicació i el treball entre companys.

Robòtica: Inventors (Nivell 1)
3r-4r-5è-6è

dimarts

16:30 a 17:30

74.5 € Trimestre

Crea el teu propi robot amb components d’electrònica arduino i material reciclat.
Construeix i programa petits invents i vehicles artistes. I combinant els coneixements
apresos crea les teves pròpies joguines.
Per aquells que volen iniciar-se a la robòtica hagin o no fet programació amb Scratch.
● Conceptes de programació amb code.org
● Programació per blocs amb bitbloq.bq.com
● Construeix el teu robot amb arduino
● Salva obstacles. Robòtica en moviment.
● Ideació i construcció de joguines.

Robòtica i disseny 3D: Club RoboEmprèn (Nivell 4)
5è - 6è

Dilluns

16:30 a 17:30

74.5 € Trimestre

Un club de robòtica on aprendrem a donar forma els nostres projectes i neguits. Només
necessitem una idea per posar-nos en marxa. Disseny, acció i creació.
● Petits projectes amb sensors i disseny amb eines 3D.
● Dissenyem i programem solucions a problemes reals del nostre entorn.
● Creació d’aplicacions per mòbils amb AppInventor
● Comunicació entre robòtica amb bluetooth i mòbils.
● Vehicles automatitzats, domòtica o alarmes.
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INSCRIPCIÓ TRESDOSÚ - ACTIVITATS PER ESCOLA LA MAQUINISTA 2018-19
Inscripció amb paper o on-line https://goo.gl/forms/gPoXI31FUAkOdF0s1
NOM ALUMNE____________________________________________________________________
Curs que farà al 2018-19____________________________
NOM TUTOR LEGAL_______________________________________________________________
DNI________________________________________________
ADREÇA__________________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________
TEF DE CONTACTE__________________________________
Estem interessats en la següent activitat extraescolar pel curs 2018-19 (marca amb una X)
❒ ROBÒTICA I DISSENY 3D, CLUB ROBOEMPRÈN (Nivell 4), Dilluns
❒ ROBÒTICA INVENTORS (Nivell 1), Dimarts

DRETS D’IMATGE ***
Cedeixo els drets d’imatge per a les fotografies i vídeos que es puguin fer durant l’activitat
❒ SI
❒ NO
PROTECCIÓ DE DADES ****
Autoritzo a Sandra Huerto a guardar les dades per enviament de comunicacions i ofertes
de TRESDOSÚ.
❒ SI
❒ NO
DADES BANCÀRIES
IBAN
E S

-

-

-

-

-

Autoritzo a Sandra Huerto a fer cobraments trimestrals al número de compte donat.
❒ SI
❒ NO
*El cobrament es farà de manera trimestral, al començament del trimestre, amb un cost de
74.5€.
**Les despeses de rebuts retornats aniran a càrrec del tutor/a. I una vegada notificat a la
família, si no es paga en un termini d’un mes, es donarà de baixa el nen/a a l’activitat.
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*** Cessió drets d’imatge a Sandra Huerto - TRESDOSÚ, Passeig Torras i Bages, 18-20,
08030, Bcn, NIF: 43542943X, sandra.huerto@tresdosu.com, www.tresdosu.com
**** Política Protecció de Dades
D’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades
GDPR (Reglament (UE) 2016/679), l’ informem que les seves dades seran incorporades en
un fitxer del qual és titular SANDRA HUERTO MACHIN amb la finalitat de realitzar la gestió
administrativa, comptable i fiscal, així como enviar-li comunicacions comercials sobre els
nostres productes i/o serveis.
Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’ exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de les seves dades al domicili fiscal de SANDRA HUERTO MACHIN situat a
Passeig Torras i Bages, 18-20, 3-3, Barcelona
Si vostè no desitja rebre la nostra informació, pot contactar amb nosaltres enviant un
correu electrònic a la següent adreça: sandra.huerto@tresdosu.com

Barcelona _______de_____________de___________
Signatura mare, pare o tutor
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