Tallers
Xerrades

VILABLAREIX
(CAN GRUART)

Fira de projectes
Competicions de robots
Foodtrucks

JORNADA
TECNOLÒGICA
28 de maig 2022

inscripcions a
www.gitech.cat
info@tecnoateneu.cat

competicions de robots
Els participants han de construir un
robot i programar-lo per tal de seguir
una línia tancada el més ràpid
possible.
15:00 - Entrenaments
16:00 - Competició
18:30 - Entrega de premis
3 categories: primària, secundària i
batxillerat, adults

sumo
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seguidors

dansaires

Els participants han de construir un
robot i programar-lo amb una
estratègia que faci fora de la pista a
l'adversari.
15:00 - Entrenaments.
16:00 - Rondes classificatòries
18:00 - Gran Final
18:30 - Entrega de premis
3 categories: primària, secundària i
batxillerat, adults
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Els participants han de construir un
robot i programar-lo per tal d'executar
una coreografia juntament amb els
seus companys humans.
16:00 - Competició
18:30 - Entrega de premis
3 categories: primària, secundària i
batxillerat, adults
Cal inscripció a gitech.cat

fira de projectes
La fira de projectes, és una tribuna
oberta per presentar projectes
tecnològics desenvolupats per joves i
adults i permet que experiències
interessants puguin arribar a la
societat.
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Horaris
10:00 - Muntatge exposició (o 15:00)
11:00 - Exposició de projectes
17:30 - Micro obert
18:30 - Entrega de premis
4 categories: primària,
secundària, batxillerat i cicles, adults

activitats tecnològiques
minidrons
Bateig de vol amb minidrons. Podreu
provar les vostres habilitats pilotant un

coets d'aigua
12:00
i 15:30

3D Printing
Exposició d'impressores 3D. Si vols saber
com funcionen o vols saber més del

minidron per un circuit de proves, us

tema, tindràs tots el experts del

atreviu a provar-ho ??

Tecnoateneu a la teva disposició.
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Posa ales a una ampolla d'aigua, Li
posem aire a pressió i quan el deixem
anar l'aigua li servirà de propulsor.
Experiència de física aplicada i
divertida.
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PLASTILINA

Juguem amb plastilina, però hi incorporem
uns leds, una pila i ja li hem donat un toc
tecnològic a la plastilina de sempre.

Tecnoateneu de Vilablareix

PROCESSING

MICROBIT

Treu l'artista digital que portes dins i

Inicia't en l'electrònica recreativa

descobreix les meravelles que pots fer amb el

programant la placa Microbit de la BBC.

Processing. Seràs l'enveja de George Lucas.

El Falcó Milenari de l'electrònica educativa.

Creative Coding Girona

Ingenium Creatiu
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CNC BASICS

SONIC PI

T'agrada la música ?? T'agrada programar ??

Apren les bases per utilitzar una CNC

Sonic Pi és per a tu, tindràs un sintetitzador en

domèstica. Tot el procés de preparació des

el teu ordinador

del dibuix al tall a la CNC.

Tecnoateneu de Vilablareix

Tecnoateneu de Vilablareix
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ULLERES VR

15:
30

Construeix les teves pròpies Google
Cardboard Glasses i experimenta amb la
realitat virtual amb el teu mòbil.

Tecnoateneu de Vilablareix
Google Developers Group Girona
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15:
30

exposició
TECNOKIDS

Espai per al més petits, amb robots
seqüenciadors, peces de Lego i làmines per
pintar.
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PROGRAMACIÓ
AMB LOGO

fira retro
Exposició d'arqueologia
tecnològica. Objectes tecnològics
de fa molts anys. Per despertar la
nostàlgia als que tinguin una edat.
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Aprèn a programar la tortugueta LOGO i fesla dibuixar a la pantalla !!
Taller d'introducció a la programació amb
CodeLearn

CodeLearn
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xerrada

Quan els robots em van demanar ajuda

foodtrucks

Descobrir l’ordinador i Internet com una eina que permet

Podeu quedar-vos a dinar i

materialitzar les teves idees va suposar un abans i un després en la

disfrutar del menjar de Cafe Racer

meva etapa educativa. M’agradaria explicar-vos la meva història,

Food Truck i la Xurreria Olivé

de forma sincera, que comença en un institut públic dibuixant
manga i arriba fins a múltiples països com els Estats Units o
Canadà. Part d’aquest camí el vaig fer acompanyada d’uns robots
una mica peculiars, que sobretot em van ensenyar que podem

Nerea Luis

i al migdia...

cooperar, coexistir i conviure en un futur pròxim.

Nerea Luis és doctora en Ciències de la Computació i treballa com Enginyera en Inteligència
Artificial a Sngular, on lidera projectes relacionats amb Machine Learning i Computer Vision,
entre altres. És una apassionada de la divulgació, la intel·ligència artificial i la robòtica.

