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Qui som?
Play Code Academy és un referent nacional dins del sector
educatiu en formació STEM per a infants i joves. Amb un model
pedagògic innovador, duem a terme la impartició d’activitats
extracurriculars i curriculars, així com l'organització de Campus
Tecnològics d’estiu relacionats amb la Programació, Robòtica,
Impressió 3D, Drons i Noves Tecnologies en general. El nostre
objectiu és que nens i joves aprenguin el llenguatge del segle XXI,
el llenguatge de la programació. Treballem en col·laboració amb
multitud d’escoles, universitats, organismes públics i els nostres
centres propis.
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Referent nacional i internacional
en extraescolars STEM
S: Science | T: Technology | E: Engineering | M: Mathematics

Qüestió de confiança:
+ de 12500 alumnes diaris
+ de 500 escoles confien en nosaltres
+ de 20 Universitats

COL·LABOREM amb la
Universitat de
Barcelona en
l’organització i
desenvolupament del
Campus Tecnològic per
a nens.

Ens trobem en expansió per LlatinoAmèrica
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Totes les temàtiques:

Programació ı Robòtica ı Impressió 3D
Drons ı Desenvolupament Web
Tots els nivells

Des d’infantil fins a Batxillerat
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La programació
a les aules:

Una aposta global
I a la vostra escola,
apreneu a programar?
Al voltant del món nens i joves estan
aprenent programació.
A Anglaterra la programació és una
assignatura obligatòria als col·legis des
de 2013. L’estudien des dels 5 fins als 16
anys. Alemanya, Suècia o Finlàndia ja
compten en els seus programes lectius
amb classes de codi.
Als Estats Units existeixen nombroses
iniciatives tant públiques com privades
que estan impulsant l’aprenentatge de
programació i robòtica en els infants.
A Espanya, a la Comunitat de Madrid es
va incloure durant el curs 2015/16 com
assignatura obligatòria a la E.S.O.
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Però què és la
programació i
perquè és tan
important?
TOT FUNCIONA GRÀCIES A LA
PROGRAMACIÓ
El telèfon, el cotxe, l’ascensor
que utilitzes a diari, el compte
del banc en el que confies…
La programació és el
llenguatge de les màquines. És
l’idioma que hem d’utilitzar per
aconseguir que un aparell es
comporti com volem.
La programació: l’anglès del
segle XXI
Quan els infants d’avui
s’incorporin al món laboral,
saber programar serà un
requisit essencial per treballar
en el que és l’anglès als nostres
dies.

I la robòtica, els
drons o la
impressió 3D, què
tenen a veure?
La robòtica, els drons i la
impressió 3D són una
combinació de disciplines que
uneixen la mecànica clàssica
amb el món de la programació
i la informàtica.
Permet als alumnes
experimentar en el món físic
amb allò que han programat en
el món virtual.
Es desenvolupen d’una forma
pràctica conceptes apresos a
les assignatures de ciències.
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El mètode
El mètode Play Code està basat en l’aprenentatge a través del descobriment, aconsegueix el
desenvolupament de competències clau, entre d’altres, els alumnes aprenen a treballar en
equip, practiquen la creativitat, el pensament crític, la lògica matemàtica, l’exposició oral a més
de la competència digital.
Amb un programa adaptat per nivells i edats, abastem des d’infantil fins a batxillerat, els
alumnes progressen any a any aprofundint en els coneixements.
Busquem que l’alumne faci ús de les noves tecnologies per a resoldre problemes, crear,
expressar-se i en definitiva… per canviar el món.

BABY BOTS
2n i 3r INFANTIL

JUNIOR BOTS
1r, 2n i 3r de
PRIMÀRIA

Un curs pensat per als més petits, perquè s’endinsin en un món nou i
apassionant. Aprendran a estructurar el pensament, a pensar i comunicar com
ho fan les màquines. Descobriran la lògica darrera del llenguatge i com
s’organitza. Treballaran amb robots programables, jocs de taula específics per
a aprendre a programar, activitats amb “flash cards” i dinàmiques i jocs que
els ensenyaran els fonaments de la programació adaptats a la seva edat.

A través d’apassionants reptes, els alumnes aprendran a crear les seves
primeres animacions i videojocs, basats en l’ús d’eines com “Scratch”. També
resoldran activitats de robòtica úniques, desenvolupades i validades per Play
Code recolzades en la seva metodologia d’aprenentatge per descobriment. En
elles construiran els seus primers robots amb LEGO i els programaran amb els
seus companys. A més a més, en aquest nivell dissenyaran i imprimiran per
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primera vegada amb 3D amb eines com TinkerCAD i aprendran els fonaments
del funcionament dels drons amb pràctiques de vol supervisades.

SUPERBOTS
4t, 5è i 6è de
PRIMÀRIA

Els nostres alumnes d’aquest nivell seran capaços de crear videojocs cada
vegada més professionals basats en plataformes com Gamefroot i Scratch 3.0.
Les sessions de robòtica augmenten de dificultat, estaran basades en LEGO /
Arduino, a més a més en les activitats de drons duran la programació a un nou
nivell treballant amb els nostres exclusius drons de vol programable. Dominaran
el disseny en 3D i comprendran aspectes de la tecnologia d’impressió 3D més
avançats.

En aquest curs seguirem aprofundint en l’aprenentatge del llenguatge de la
programació. Treballarem amb llenguatges reals com Python i llenguatges per a
la creació de webs com HTML i CSS. En les activitats de robòtica sustentarem la
nostra metodologia en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) aprofitant les
infinites possibilitats educatives que ofereix la plataforma Arduino.
Programaran Drons amb vols i maniobres cada vegada més complexes.
Treballaran amb el disseny 3D amb eines com Sketchup i imprimiran figures
cada vegada més complexes.

MASTER
BOTS
ESO

En aquest nivell l’alumne es convertirà en un nadiu digital i dominarà totes les
tecnologies que li permetran interconnectar disciplines i avançar com un coet
cap a un futur fascinant. Activitats basades en Python, Arduino, Raspberry Pi,
Drons, Desenvolupament de Apps, i disseny 3D avançat.
PROFESSIONAL
BOTS
BATXILLERAT

Resolució de problemes
Competència matemàtica i
competències bàsiques en ciència i tecnologia

Creativitat

Comunicació

Pensar i actuar de forma original
enfocat a les noves tecnologies

Competència lingüística

Competència digital

Competències

Aprendre a aprendre

Treball en equip

Lideratge i innovació

Competències socials i cíviques

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
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Els nostres professors


Els nostres professors son titulats en enginyeria, informàtica, magisteri, física...



Compten amb experiència docent.



Dinàmics i compromesos amb la formació dels alumnes són qualitats imprescindibles per a
formar part del nostre equip.



Un rigorós procés de selecció i formació del nostres professors és la base mateixa del nostre
treball.
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Què oferim? 1/2
 Activitat extraescolar / curricular STEM puntera
Activitat multidisciplinària STEM que engloba tallers de programació, de
robòtica, de drons i de disseny i impressió 3D. Treballem amb una
metodologia provada basada en l’aprenentatge per descobriment i els
nostres cursos estan en continu perfeccionament aprofitat les últimes eines i
tendències del sector.
*Si està interessat en la nostra oferta curricular, consulti modalitats disponibles amb els
nostres assessors.

 Plataforma virtual INCLOSA
Equival a 1h extra a la setmana gratis.
L’activitat inclou l’accés a la nostra plataforma d’activitats de forma totalment
gratuïta en la que els alumnes podran complementar la formació a l’aula amb
reptes lliurats setmanalment. Els alumnes podran continuar amb la formació
a casa i els pares acompanyar-los en aquest procés si ho desitgen.

D'octubre maig:

Juny + juliol:

Activitats Extraescolars + Activitats Online

Activitats online GRATIS*

*Inclòs només per a aquells alumnes que hagin acudit a l’activitat durant tot el curs escolar.

 La programació per a tots.
Que ningú es quedi sense la seva hora de programació. Com a part del nostre
compromís social oferim beques per a alumnes els pares dels quals no poden
assumir el cost de l’activitat sempre que es compleixi una sèrie de requisits
per optar a elles. Si creus que en el teu centre pot ser d’ajuda a alguna de les
famílies, consulta'ns!
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Què oferim? 2/2
 Suport continuat a l’activitat
Oferim un servei de seguiment
i atenció pel perfecte desenvolupament
de l’activitat amb uns indicadors
de satisfacció del 99% entre els
nostres clients. Tota la informació
que necessita el centre en el moment
precís: Informe de l’activitat,
assistències, factures, notes, informes de monitor...

 Seguiment personalitzat de l’alumne
Avaluació de l’aprenentatge de l’alumne amb seguiment trimestral de
l’evolució i informe a les famílies.

 Participació en la Play Code Challenge
Oportunitat única de participació dels alumnes
en la lliga nacional Play Code Challenge.
Els motivarem en la resolució de reptes per
a competir amb altres equips d’altres centres de tot el país.

 Tallers de demostració gratuïts
Oferim la possibilitat de realitzar uns tallers de demostració totalment
gratuïts de l’activitat.

 Setmana de la ciència
Compteu amb nosaltres si voleu organitzar una setmana de la ciència en el
vostre centre.

Per els alumnes

Aprenentatge i
diversió
Per a vostè i la seva escola
Tranquil·litat i garantía de
qualitat
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I el preu?

Ja no és una excusa
Programació i robòtica per a totes les butxaques
 Matrícula gratuïta.
 Sense compromís de permanència.
 Plataforma de formació ONLINE inclosa: Suposa aproximadament una hora
extra GRATIS a la setmana.


Horaris a mida – ens adaptem.


1 hora (20€*)



1:30 hores (27€*)



2 hores (35€*) – a la setmana

*Preus contractant l’activitat abans del 31 de maig (S’ha d’enviar el contracte de prestació de servei
firmat). En cas contrari, els preus per l’activitat seran: 1 hora (22€*) | 1:30 hores (29€*) | 2 hores (37€*)
– a la setmana.
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AL VOSTRE CENTRE NO DISPOSEU
D’ORDINADORS?:
T’oferim una solució!
Si al teu centre desitgeu oferir la nostra activitat, pero no disposeu dels ordinadors necessaris
per a poder dur-la a terme, també hem pensat en vosaltres i us oferim una alternativa.



Podreu disposar dels ordinadors necessaris per a realitzar l’activitat en règim d’alquiler o
compra a terminis.



Inclús tenint en compte aquest servei, el preu final de l’activitat segueix estant molt per
sota dels preus de mercat que no inclouen equips. Consulta amb un dels nostres assessors
d’extraescolars.



Us sol·licitarem un espai en el qual els equips puguin quedar guardats amb clau entre
classe i classe.



Ens ocuparem de mantenir-los actualitzats i funcionals.



Si esteu interessats en aquesta alternativa, heu de consultar amb l’empresa el cost
d’aquest servei, així com les condicions d’aquest.
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Els detalls
QUÈ NECESSITEM?
Per impartir l’activitat tan sols necessitem:








Al menys 10 alumnes inscrits per nivell.
Disponibilitat d’una aula d’informàtica
amb, almenys, 5 ordinadors amb connexió
a internet, l’ideal és un alumne per
ordinador.
Suport en la difusió i promoció de l’activitat
per les vies habituals del centre: mailing,
taulell d’anuncis, etc.
Els ordinadors poden ser del centre o
aportar-los els propis alumnes.
Tot el material de robòtica, impressió 3D,
drons... l’aportarà Play Code Academy.

QUE APORTEM?
Organització: L’empresa s’encarrega de
desenvolupar l’activitat extraescolar i de les
comunicacions corresponents amb el centre
per dur a terme la realització de la mateixa
amb èxit.
Personal: L’empresa s’encarrega de disposar
del personal necessari i amb la formació
adequada per a la gestió i realització de
l’extraescolar. Tots els monitors han estat
acuradament seleccionats i disposen del
certificat de penals en vigor.
Material: L’empresa aporta tot el material
necessari pel desenvolupament dels tallers.
Entre els materials que aporta l’empresa
estan:
 Kits de robòtica.
 Sets de drons.
 Impressores 3D / Pen 3D.



COBRAMENTS

EDATS




Des de 2n d’INFANTIL fins a BATXILLERAT.
Separats en grups per edats i nivells.
Els nens s’agruparan per cicles en funció
de la demanda.

QUAN?
Com qualsevol altra extraescolar es planteja el
seu desenvolupament entre els mesos de
setembre / octubre fins a maig / juny. L’horari
de l’activitat serà a convenir entre l’empresa i
el centre.

Ens adaptem al seu centre, disposem de
diferents alternatives de pagament:



Domiciliació bancaria als pares dels alumnes.

Facturació mensual via domiciliació o per
transferència.

COMPROMÍS
 Compromís per escrit de responsabilitat i
bon ús dels equips.
 Total transparència en la nostra gestió.
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Mesures COVID-19
A causa de l’actual situació d’incertesa provocada per l’expansió del virus COVID-19
ens trobem amb un escenari en el que per a la realització de les activitats extraescolars resulta
necessari prendre una sèrie de mesures excepcionals, així com preveure alternatives per si hi
hagués nous confinaments o altres instruccions que poguessin afectar el desenvolupament
normal de l’activitat.
En aquest marc hem plantejat les següents mesures i previsions d'actuació davant els
diferents escenaris que es puguin donar durant el curs de l'extraescolar.
Tot i la gravetat de la situació seguim mirant cap endavant i treballant per a què els
més petits continuïn aprenent.

Davant nous confinaments: Classes online
Som conscients que es poguessin tornar a plantejar situacions de confinament que
impliquessin la suspensió de l’activitat als centres. Per a aquesta situació es plantegen les
següents mesures:


Les classes es realitzaran en format online amb el professor en directe.



Els alumnes disposen de les classes gravades de la setmana en la nostra plataforma
per si algú no les pogués veure en directe.



Durant aquests períodes ens centrarem en les àrees del contingut més relacionades
amb la programació i farem ús de simuladors virtuals.



A aquelles famílies d’alumnes que no puguin acudir a les classes online disposaran
de l'opció de suspendre la facturació i podran reprendre l’activitat una vegada
tornin a impartir-se les classes de caràcter presencial.
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Mesures de precaució i distanciament social.
Plantegem com a mesures tota una bateria de procediments i formes de portar a terme
les activitats de tipus presencial que minimitzen el contacte social i prioritzen la higiene.
Els nostres monitors vetllaran per al distanciament social, així com mesures d'higiene
indicades per les autoritats sanitàries que minimitzen el contacte entre alumnes.
Entre d'altres, les mesures* que ja tenim contemplades per al seu desenvolupament de
forma presencial són:


Ús de màscares ffp2 i ffp 3 tant a alumnes com a professors.



Ús de gels desinfectants.



Ús de guants.



Ús de marques en el terra per a pautar desplaçaments d’alumnes files amb
separació de 2 metres, entrades, sortides, etc.



Separació física d’alumnes dins l’aula.



Evitar l'ús d’equips compartits.



Ús de simuladors virtuals per a minimitzar i inclús eliminar l’ús compartit de sets
de robòtica.



Desinfecció d’equips, teclats i mouse un cop s’hagin utilitzat.

*Sempre supeditades a les recomanacions actualitzades per les autoritats sanitàries.
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Perquè Play Code Academy és la millor
opció?
Som l’empresa amb major experiència
en el país en la realització d’activitats
extraescolars STEM i Tallers Tecnològics
per a infants i joves.
Qualitat en el servei:
La tranquil·litat de saber que estàs en
bones mans. Més de 500 col·legis i 20
universitats confien en nosaltres i en la
nostra metodologia i forma de treball.
Preu sense competència:
L’activitat més completa i més
econòmica
del
mercat.
Incloem programació, drons, ·D i
robòtica per a totes les butxaques i amb
la metodologia més actual potenciant el
desenvolupament de competències clau
en l’alumne.

Continuïtat en la formació:
Oferim cursos de progressió des
d’infantil fins a batxillerat, sent una
formació integral permetent a l’alumne
promocionar al llarg dels nivells.
Innovació en els nostres cursos:
Els nostres desenvolupadors i pedagogs
contínuament treballen per incorporar
les eines més innovadores i que millor
s’adapten als nostres alumnes per a
millorar l’experiència d’aprenentatge
dels mateixos.
Atenció, agilitat i transparència:
Disposem de tot un equip humà dedicat
a la coordinació i gestió de les activitats
a la seva escola de la forma més
transparent i eficient per a vostè.
Resultats Garantits:
Les enquestes ens avalen i la satisfacció
amb les nostres activitats supera
sempre el llindar d’expectatives.
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ORGANITZA UNS TALLERS DE
DEMOSTRACIÓ GRATUÏTS
º

Ja pot reservar el
seu horari per al
curs 2020/2021

633232386
extraescolares@playcodeacademy.com
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