Creativitat digital online
Extraescolar online
Vols aprendre ciència i tecnologia des de casa, en un entorn segur i estable?
La nostra activitat de Creativitat Digital Online és per a tu!
En aquesta activitat aprèn a desenvolupar la teva
creativitat tot programant jocs divertits, simulant el
funcionament d’un robot o dissenyant peces en 3D
que després poden ser impreses. Els nostres
professors i professores us ajudaran a
aprendre com sempre ho hem fet i us
guiaran en totes les sessions igual com si
fóssiu en una classe presencial.
Aprèn des de casa amb Dynamind com
sempre, amb seguretat, qualitat i
divertint-te igual com si fossis a classe!
Més informació:
• Horari de 17:30 a 18.30 h els següents dies:
Dimarts: 1r-3r PRIMÀRIA
Dimecres: 4t-6è PRIMÀRIA
Dijous: ESO
• Preu: 25 €/alumne/mes. Sense compromís de permanència..
• Màxim 15 alumnes per sessió, garantint un aprenentatge de qualitat.
• Sessions realitzades mitjançant Microsoft Teams.
• Continguts i tasques basades en l’aprenentatge i desenvolupament de
temàtiques associades al currículum educatiu, com l’espai, el medi
natural o la importància de reciclar, entre d’altres. Reforç i ampliació de
l’aprenentatge curricular.
• Activitats basades en l’ús de programari online o instal·lable a l’ordinador,
sense necessitat de compra de materials addicionals.

• Formulari de preinscripció a www.dynamind.es/creativitat-online
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