


 L’extraescolar Club Make&Learn va més 

enllà d’una simple extraescolar de robòtica 

on les activitats estan vinculades a marques 

o a kits comercials. La filosofia del Club M&L 

és capacitar als seus membres perquè 

puguin passar de ser consumidors de 

tecnologia a ser-ne creadors, fent ús de 

qualsevol recurs al seu abast.

Filosofia



 Mitjançant l'aprenentatge basat en 

projectes i combinant noves tecnologies 

amb tot tipus de materials, s’estimularà la 

creativitat i el treball en equip en tot 

moment, desenvolupant tot tipus 

d’enginys i afrontant reptes i competicions 

durant tot el curs amb l’acompanyament 

d’un mentor/a.

Metodologia



 Durant el primer semestre, l’alumnat tindrà 

a la seva disposició una plataforma digital 

on trobaran un gran nombre d'activitats i 

projectes guiats vinculats a tres disciplines:

Contingut



 Al segon semestre, ja amb uns bons 

fonaments consolidats, seran capaços i 

capaces de desenvolupar els seus propis 

projectes i preparar-se per la Make&Learn 

Olympics, un torneig interclub on es 

mostrarà, amb les famílies, tot el que s’ha 

fet i après durant l’any.

Contingut



 Tot i que la trobada de Clubs no serà fins a 

final de curs, tots els i les participants 

d’aquesta experiència podran veure en tot 

moment què està passant als altres llocs a 

través de la pàgina web que cada grup anirà 

desenvolupant durant l’any amb la idea de 

documentar i comunicar què estan fent. 

Serà visible per a tothom, tant pels membres 

dels clubs com per les famílies.

Comunitat



Recursos
Durant tot el curs s’utilitzaran diverses tecnologies, programaris i maquinàries segons les 

necessitats del projecte o activitat que els participants desitgin realitzar. Basant-se així amb els 

conceptes i fonaments de la robòtica, no tant amb marques i productes concrets.



Club M&L - La Ferreria
• Grup: Divendres de 14:30h a 16:30h
(Grup, mín. 7 alum.)

• Període de l’activitat: 5 d’octubre 2018 - 31 de maig 2019

• Destinat a: Alumnes de secundària i batxillerat

• Preu: 38€/mes + 20€ matrícula amb kit inicial




