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els tallers Linnk són una 
iniciativa del tecnocampus 
per apropar la Universitat 
als estudiants d’educació 
secundària, batxillerat i cicles 
formatius de grau superior.
el conjunt de tallers s’adrecen 
al responsable del centre 
que vulgui organitzar una 
activitat fora de l’aula amb 
tot o una part del grup.

aquests tallers permetran 
als estudiants poder fer una 
primera aproximació als 
graus que s’imparteixen  
al tecnocampus. 

Funcionament de les inscripcions 
podeu fer l’inscripció als tallers linnk a la web  
www.tecnocampus.cat/tallers-linnk

Funcionament dels tallers
La durada dels tallers està indicada en cada cas.  
La sessió inclou el taller seleccionat i una visita  
a les instal·lacions del tecnocampus. tot el material 
que es pugui requerir va a càrrec del tecnocampus.
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t1. assaJos  
de MateriaLs
en la màquina de tracció - duresa ( inclou captació de 
dades amb ordinador) s’estudiarà el comportament 
de quatre materials diferents en la zona plàstica. 
observarem les corbes (s / e) a l’ordinador on deter-
minarem la tensió màxima de treball de cada peça i els 
límits de fluència i de ruptura. en la mateixa màquina 
es realitzaran assajos de duresa a quatre materials 
diferents, determinant el seu grau de duresa Brinell, 
mesurant la relació entre la càrrega aplicada i l’àrea 
del casquet esfèric de la marca feta en el material. 

Dia/hora a convenir (mati/tarda)
Durada de 2 a 3 hores
Lloc Laboratori 3 del tecnocampus 
Grup 1r i 2n de Batxillerat

t2. pNeUMÀtica  
i aUtÒMats 
proGraMaBLes
estudi de les característiques dels diferents elements 
d’un sistema pneumàtic, a partir de l’observació. com-
provació i manipulació de les instal·lació pneumàtica 
i diverses maquetes. L’objectiu és ajudar a conèixer 
i entendre millor les característiques dels autòmats 
programables com a controladors de sistemes auto-
màtics: arquitectura, funcionament, connexió d’entra-
des i sortides i programació, a partir de l’observació, 
comprovació i manipulació d’autòmats programables.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada de 2 a 3 hores
Lloc Laboratori 6 del tecnocampus 
Grup cFGs i Batxillerats
Observacions Màxim 15 alumnes

t3. coNtroL  
aUtoMÀtic

La sessió comença amb l’estudi del concepte de con-
trol a través d’exemples quotidians per a l’estudiant 
i es passa a parlar de per què és important tenir 
informació del que fa el sistema i realitzar el control 
realimentat. es desenvolupen aquests conceptes 
sobre un sistema real de control de posició d’un 
motor de contínua. a continuació es parla sobre què 
són els sistemes d’adquisició de dades. els estudiants 
adquireixen dades des d’un generador de funcions 
cap a l’interior de l’ordinador i monitoritzen aquests 
senyals a través de MatLaB-siMULiNK i real time 
Matlab. també experimenten el fenomen d’aliasing 
produït per un mostreig a una freqüència massa 
baixa. després fan el pas invers, generen un senyal en 
l’ordinador i el treuen cap a l’exterior, on l’observen 
en un oscil·loscopi. seguidament es repassen els 
conceptes d’integració i de derivació a través de 
MatLaB-siMULiNK . com a penúltima activitat els 
estudiants munten un controlador pid en estructura 
bàsica i controlen la posició d’un motor amb un pd.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori 1 tecnocampus
Grup 1r i 2n Batxillerat
Observacions Màxim 16 alumnes

TECNOLOGIA  
I AUDIOVISUALS
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t4. MÀQUiNes 
eLÈctriQUes i 
aUtoMatisMes  
de coNtroL de 
Motors
Les activitats que es realitzaran seran:
conèixer el funcionament de diferents tipus de 
màquines elèctriques; conèixer el funcionament 
dels automatismes més bàsics de lògica cablejada 
elèctrica per a control de motors d’inducció trifàsics; 
comprovar el funcionament d’alguns  equips electrò-
nics moderns per al control de motors.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori 6 tecnocampus 
Grup 2n Batxillerat
Observacions Màxim 15 alumnes

t5. disseNY 
iNdUstriaL  
eN 3d
per mitjà de tutorials s’explica la funcionalitat del 
programari solidWorks en un format d’aprenentatge 
basat en exemples.  solidWorks és un programari 
cad (disseny assistit per ordinador) per modelatge 
mecànic en 3d. el programa, altament utilitzat en 
la indústria, permet modelar peces, conjunts de 
peces i realitzar els plànols tècnics necessaris per a 
la producció. acabat el curs els participants hauran 
construït peces, utilitzat diferents tipus d’operacions 
i realitzat un acoblament.

Dia/hora a convenir
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica del tecnocampus
Grup 1r i 2n Batxillerat
Observacions Màxim 24 alumnes

t6. iNtrodUcciÓ  
a La proGraMaciÓ 
d’apareLLs MÒBiLs 
aNdroid

s’introdueix l’alumnat en la programació de mòbils 
android tot destacant les característiques que dife-
rencien una aplicació de sobretaula d’una mòbil.
contingut:
· el sistema operatiu android
· L’entorn de desenvolupament  

(eclipse - android sdK)
· L’estructura d’una aplicació
· aplicacions i activitats: cicle de vida
· comunicació entre activitats
· intents implícits
· intents explícits
· receptors d’esdeveniments
taller (exemple): enviar un text d’una activitat a una 
altra, obrir el navegador des d’una app, trucar a un 
número de telèfon...

Dia/hora a convenir
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica del tecnocampus
Grup cFGs
Observació 2 tallers a l’any, màxim 28 alumnes
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t7. VideoJocs aMB 
JaVascript - JQUerY

per mitjà de tutorials s’explica la funcionalitat del 
programari solidWorks en un format d’aprenentatge 
basat en exemples.  solidWorks és un programari cad 
(disseny assistit per ordinador) per modelatge mecànic 
en 3d. el programa, altament utilitzat en la indústria, 
permet modelar peces, conjunts de peces i realitzar els 
plànols tècnics necessaris per a la producció. acabat el 
curs els participants hauran construït peces, utilitzat 
diferents tipus d’operacions, i realitzat un acoblament.

Dia/hora a convenir
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica del tecnocampus 
Grup cFGs
Observacions 2 tallers  a l’any, màxim 28 alumnes

t8. BioMetria 
apLicada a La 
seGUretat i La saLUt
aquesta és una xerrada de divulgació científica on s’ex-
plica d’una manera molt planera la feina que es realitza al 
grup de recerca de tractament del senyal del tecno-
campus. per exemple, s’explica com es poden identificar 
automàticament persones a través de les empremtes dac-
tilars, de l’iris dels ulls, imatges facials i de les mans, la veu, 
l’escriptura, la signatura o amb mapes de calor del cos. 
sabíeu que analitzant l’escriptura, amb els ordinadors, po-
dem discernir amb força precisió si l’escriptor és home o 
dona? totes aquestes tecnologies també es poden aplicar 
a la salut. per exemple, a través de l’anàlisi de l’escriptura 
es poden detectar malalties degeneratives del cervell com 
ara l’alzheimer i el parkinson, i es poden afinar amb preci-
sió les dosis d’alguns medicaments. si teniu curiositat per 
aquests temes, aquesta xerrada, us agradarà!

Dia/hora a convenir
Durada a determinar segons el grup
Grup Batxillerat i cFGs

t9. iNtrodUcciÓ  
a ardUiNo

Farem una introducció a la plataforma arduino 
mitjançant aplicacions que ens permeten interactuar 
amb el món que ens envolta a través de les entrades 
i sortides analògiques i digitals que ofereix. realitza-
rem diverses activitats que ens permetran introduir 
blocs bàsics de programació i descriure elements 
d’interacció com són els led i polsadors.

Dia/hora a convenir
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica tecnocampus
Grup Batxillerat i cFGs
Observacions Màxim 28 alumnes
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t10. ediciÓ i 
pUBLicaciÓ d’UN 
diari diGitaL aMB UN 
cMs Wordpress

el taller vol introduir el món de la publicació
col·laborativa de continguts a la World Wide Web 
(WWW) i experimentar què és la Web 2.0 i el seu 
impacte social. en concret, es vol posar en marxa un 
diari o magazine digital que permeti la difusió de no-
tícies, cròniques, reportatges sobre un tema concret. 
de fet el diari digital és un motiu per a l’aprenentatge 
de l’edició de continguts amb content Management 
systems (cMs) com el Wordpress. però pot haver-hi 
altres motius: en lloc d’un diari digital es pot editar i 
publicar:
· Un bloc col·laboratiu sobre un tema obert.
· Un bloc (“knowledge blog”) o bloc d’expert
· Un “portfoli” de presentació d’habilitats personals  

o treballs realitzats
· Un lloc web genèric
els objectius terminals són:
· crear una publicació web (diari digital, bloc, bloc, 

“portfoli” o lloc web) amb un el sistema gestor de 
continguts més popular: Wordpress

· aplicar algun concepte d’usabilitat i accessibilitat  
a la publicació

· dissenyar una arquitectura de la informació  
senzilla del lloc web i de cada publicació concreta 
(entrada o post)

Dia/hora a convenir
Durada de 3 a 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica
Grup 1r i 2n Batxillerat
Màxim 28 alumnes 

t11. rodeM!
L’activitat està dirigida a rodar i muntar una escena 
curta (com si formés part d’una pel·lícula) on els 
actors són els estudiants que participen al taller.
es dedica un temps inicial a preparar els diàlegs i els 
tirs de càmera i tot seguit a fer el rodatge, assignant 
els rols de càmera, actors, director, tècnic de so...
La segona part és el rodatge en si. La tercera part de 
l’activitat és conèixer tècniques bàsiques d’un progra-
ma d’edició de vídeo i, per grups, fer el muntatge.
com a cloenda, es fa un visionat dels productes finals.

Dia/hora a convenir
Durada 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica
Grup 4t. eso, Batxillerat i cFGs
Observacions 25 estudiants

t.12 iNtrodUcciÓ aL 
MicKeYMoUsiNG

es tracta d’una tècnica que combina música,  so 
i imatge per tal que es fongui mímicament  amb 
l’acció dels personatges i dels elements mòbils en una 
producció audiovisual. La música i la imatge Mickey 
Mouse formen un sistema en el qual les relacions 
entre els seus elements estan en perfecte sincronia. el 
“contrari” del “mickeymousing” és el “underscoring 
(emplenar simplement les  seqüències amb música 
relativa). Hi ha grans compositors que usen aquesta 
tècnica (el “mickeymousing”) sovint. danny elfman: 
Beetlejuice, the simpsons. Hans Zimmer: a totes les 
seves produccions. Jerry Goldsmith: especialment  a 
Gremlins i total recall. John Williams: especialment a  
star Wars i Jaws

Dia/hora a convenir 
Durada 4 hores
Lloc Laboratori d’informàtica 4
Grup 4t. eso, Batxillerat i cFGs
Observacions 25 estudiants
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t13. iNtrodUcciÓ 
aL MotioN captUre 
(Mocap).
introduir els alumnes en el món del MotioN captU-
re, mitjançant la gravació de moviments corporals per 
ser  aplicats posteriorment a un model digital en 3d, do-
tant així un personatge digital dels moviments gravats.

Dia/hora a convenir 
Durada de 2 a 3 hores
Lloc espai Mocap tecnocampus
Grup secundària, Batxillerat i cFGs
Observacions Màxim 15 alumnes

t14. iL·LUMiNaNt, 
MiraNt piNtUra.

taller d’il·luminació basat en diferents retrats de la 
història de la pintura. a partir de la seva observació, 
principalment de la seva il·luminació, es tracta de 
reproduir-la il·luminant un model en el plató del tecno-
campus. el resultat final es presentarà amb fotografies 
fetes dels diferents resultats.  aquest taller està destinat 
a familiaritzar-se amb la il·luminació, desenvolupant 
l’observació i a una iniciació, tutoritzada, en l’ús del 
material d’il·luminació.

Dia/hora a convenir 
Durada de 2 a 3 hores
Lloc plató tecnocampus 
Grup 4rt eso, Batxillerat i cFGs
Observacions de 10 a 15 alumnes

t15. eiNes BÀsiQUes  
de FotoGraFia

iniciació pràctica als paràmetres bàsics de la foto-
grafia: velocitat, diafragma, longituds focals. taller 
pràctic: realització d’imatges (paisatge i retrats )  
en exteriors.

Dia/hora a convenir 
Durada de 2 a 3 hores
Grup 4rt eso, Batxillerat i cFGs
Observacions de 10 a 15 alumnes
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t16. Master LiNNK  
de MecatrÒNica

taller teòric-pràctic de roBÒtica iNdUstriaL 
realitzat en el sHUNK tec-center on  s’utilitzen  
equips industrials de darrera generació. Les activitats  
programades són:

a) Sistemes d’intercanvi de palets de punt zero.
Objectius:
· entendre la importància del temps de canvi i del 

sMed.
· entendre la importància de la precisió en el posicio-

nament de les parts.
· entendre els principis mecànics dels sistemes de 

posicionament de punt zero.
· entendre com es tracten les toleràncies en un siste-

ma de punt zero.
b) Tecnologia de subjecció magnètica.
Objectius: 
· entendre els principis bàsics de la tecnologia d’elec-

tromagnetisme permanent.
· entendre la importància i els avantatges d’aquest 

sistema de subjecció.
· entendre en quin tipus d’aplicacions és preferible la 

subjecció directa de la peça i  quina és la forma més 
eficient de subjectar una peça aplicant magnetisme.

c) Càlcul i programació d’un robot cartesià
Objectius:  
· adquirir coneixements sobre la tecnologia neces-

sària per dur a terme la realització del moviment 
lineal.

· conèixer les característiques i possibilitats del 
controlador i de l’entorn de programació utilitzat.

· conèixer i verificar l’aplicació de les normes de 
seguretat per a l’ús segur de l’estació de treball.

Dia/hora a concretar
Durada de 3 a 4 hores
Lloc espai Xnergic +  shunk tec -center
Grup cFGs 
Observacions Màxim 16 alumnes

t17. prototipat Físic 
d’UN VideoJoc

taller teòric-pràctic on s’introdueix el disseny concep-
tual de videojocs mitjançant suport físic (daus, cartes, 
paper) com un dels elements centrals de l’actual 
indústria del videojoc. La immediatesa, baixos costos 
i capacitat d’iteració fan del prototipat físic una de les 
millors formes de posar a prova la creativitat i el funci-
onament d’un joc digital. 
el taller introdueix un conjunt de nocions i estratègies 
sobre els procediments d’ideació, conformació i ite-
ració d’un joc físic que són particularment útils per a 
futurs alumnes interessats en el camp de la creativitat 
i la “ludologia”. per grups, els assistents dissenyaran 
una proposta a partir d’uns temes aleatoris que els 
obligaran a focalitzar-se en un món de ficció específic. 
posteriorment, els projectes canviaran de mans i 
seran testejats per la resta de grups (“playtesting”), 
amb l’objectiu de detectar les carències i millorar la 
proposta lúdica. 

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 3 hores
Grup Batxillerat /cFGs
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e1. taLLer  
de Borsa

introduir als participants en 
els conceptes relacionats amb 
les inversions en borsa i la seva 
importància en l’economia dels 
països. taller d’iniciació al segui-
ment i interpretació de processos 
borsaris amb connexions on-line 
a la Borsa.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 1h
Grup secundària i Batxillerat
Mínim 20 assistents

e2. series  
UN BoN 
eMpresari?
aprendre a elaborar un pla bàsic 
de negocis per crear una nova em-
presa. en aquest taller es valoren 
les capacitats dels alumnes per 
exercir com a empresaris establint 
simulacres de relacions empresa-
rials entre ells.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada entre 1,5 i 3 horas
Grup secundària i Batxillerat
Mínim 20 assistents

e3.  MÀr-
QUetiNG i 
coMUNitats 
diGitaLs
conèixer com s’apliquen les eines 
de màrqueting digital per aconse-
guir nous negocis i atraure clients. 
en aquest taller s’introdueix el 
concepte del màrqueting i la seva 
implicació en les xarxes socials.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada entre 1,5h i 3h
Grup secundària i Batxillerat
Mínim 20 assistents

e4. La pUBLi-
citat i Les 
reLacioNs 
pÚBLiQUes
aprendre els aspectes essencials 
d’una campanya de màrque-
ting i la utilitat de les relacions 
públiques com a eines de venda 
i fidelització de clients. taller 
interactiu en què es treballarà 
el procés per confeccionar una 
campanya publicitària.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada entre 1,5h i 3h
Grup secundària i Batxillerat
Mínim 20 assistents

e5. LoGística, 
La cadeNa  
QUe UNeiX 
L’eMpresa  
i eL cLieNt
objectiu comprendre com fun-
ciona la cadena de subministra-
ments d’una empresa i entendre 
la importància d’optimitzar ca-
dascun dels element que formen 
aquesta cadena en les operacions 
de l’empresa. L’objectiu del taller 
és buscar el rendiment econòmic 
de l’empresa. requereix una 
barreja del talent humà i dels 
recursos materials i financers.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada entre 1,5h i 3h
Grup secundària i Batxillerat
Mínim 20 assistents

CIèNCIES SOCIALS  
I DE L’EMpRESA
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ecoNoMia
26-01-2017 
escoltar les últimes tendències i 
novetats relacionades amb l’eco-
nomia de boca dels especialistes 
en aquests temes. Quatre xerrades 
sobre temes diversos d’economia.

10 h. presentació de l’escola 
superior de ciències socials i de 
l’empresa del tecnocampus.
10:15 a 11 h.  
Mòdul creació d’empreses:
“com generar idees de negoci. de 
la idea a l’acció: el pla d’empresa”.
11 a 11:45 h.  
Mòdul de recursos Humans:
“La motivació a la feina és només 
qüestió de diners?”
11:45 a 12 h. descans
12 a 12:45 h. Mòdul de Finances:
“La funcionalitat de la banca per  
a les empreses: serveis i productes. 
els recursos propis i aliens”.
12:15 a 13:30 h.  
Mòdul de Màrqueting:
“Les marques: de la venda a granel 
fins a la necessitat de la marca.  
el culte a les marques. Les “Love-
marks”. tècniques de promoció”.

MÀrQUetiNG
27-04-17 
escoltar les últimes tendències 
i novetats relacionades amb el 
màrqueting tradicional i digital de 
boca dels especialistes en aquests 
temes. Quatre xerrades sobre 
temes diversos de Màrqueting

10 h. presentació de l’escola 
superior de ciències socials i de 
l’empresa del tecnocampus.
10:15 a 11 h.  
Mòdul de digitalització:
“Les noves regles del joc i la geolo-
calització. des de la segmentació 
fins a les bombolles de filtre. el pa-
per dels usuaris. dubtes raonables 
de l’era digital.”
11 a 11:45 h.  
Mòdul de Màrqueting:
“el màrqueting al segle XXi.  
de les 4ps a les 4cs.”
11:45 a 12 h. descans
12 a 12:45 h.  
Mòdul de comunitats digitals:
“identitat digital, de l’individu a la 
corporació. Les estratègies online 
i la importància dels continguts. 
territoris de marca.”
12:15 a 13:30 h.  
Mòdul analítica & Bi:
“La importància dels resultats.  
perquè més important que les da-
des són les dades correctes i la seva 
interpretació. presa de decisions.”

LoGística
19-05-17 
entendre la importància de la 
logística en el negoci escoltant les 
últimes tendències i novetats de 
boca dels especialistes. Quatre 
xerrades sobre temes diversos de 
Logística

10 h. presentació de l’escola 
superior de ciències socials i de 
l’empresa del tecnocampus.
10:15 a 11 h.  
Mòdul de comerç internacional:
“La globalització dels negocis.”
11 a 11:45 h.  
Mòdul de logística:
“La importància de la cadena  
de subministrament.”
11:45 a 12 h. descans
12 a 12:45 h.  
Mòdul de negocis marítims:
“el mar como un gran connector 
en els negocis.”
12:15 a 13:30 h.  
Mòdul de turisme de creuers:
“el plaer sobre el mar fet negoci.”

JorNades per a BatXiLLerat
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s1. saBeM estirar? 
Mites i LLeGeNdes

conèixer els diferents tipus d’estiraments musculars i 
de lligaments.
continguts: Utilitzar els diferents tipus d’estiraments 
i la seva correcta utilització. els mites i llegendes de 
l’escalfament, quan, com....

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 2h
Grup Batxillerat i cFGs

s2. coM s’Ha de 
cUidar UN BoN 
“rUNNer”
conèixer les bases del “running”.
continguts: preparar un bon entrenament. prevenció 
i tractament de les principals lesions del “running”.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 2h
Grup Batxillerat i cFGs

SALUT  
I WELLNESS
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taLLers 
iNspira

activitats orientades a acompa-
nyar els alumnes de 1r i 2n de 
batxillerat en l’elaboració del 
treball de recerca
es tracta d’un taller dissenyat per 
facilitar la generació d’idees als 
nois i noies, amb especial èmfasi 
en els treballs que siguin projectes 
emprenedors (però sense descar-
tar altres tipus de treballs)

Dates  Divendres 10
 Divendres 17
 Divendres 24 
 Febrer 2017

Hora de 15:45 a 20:00
Durada 4h
Lloc innolab. tecnocampus
Grup Batxillerat
Reserva i inscripcions L’alumne 
ha de fer inscripcions individuals.  
Màxim 20 alumnes per taller

iNFoGraFia 
per aL 
treBaLL de 
recerca

activitats orientades a acom-
panyar els alumnes de 1r i 2n 
de batxillerat en l’elaboració de 
materials gràfics als seu treball 
de recerca. aprendrem a utilitzar 
eines online gratuïtes per fer les 
nostres infografies.
es tracta d’un taller dissenyat per 
facilitar la generació d’idees fem 
èmfasi en com mostrar la informa-
ció de forma gràfica .
aprendrem tècniques per realitzar 
infografies 

Dia a convenir 
Hora Matí 
Durada 4h
Grup cFGs i Batxillerat
Màxim 40 assistents

assesso-
raMeNt per 
aLs treBaLLs 
de recerca

activitat orientada a acompanyar 
els alumnes de 1r i 2n de batxille-
rat en l’elaboració del treball de 
recerca
el tecnocampus posa a la 
disposició dels alumnes els seus 
professionals, experts en deter-
minats àmbits de coneixement , 
per tal d’orientar el contingut dels 
seus treballs i oferir noves fonts 
d’informació per  a la recerca. 
aquesta activitat es individual per 
als estudiants que ho requereixin. 

Destinataris 1r i 2n de batxillerat
Reserva i inscripcions 
linnk@tecnocampus.cat

INSpIRA EL TEU  
TREbALL DE RECERCA
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1. reaLitat 
aUGMeNtada per  
a proFessorat
realitat augmentada amb marcadors i geolocalitzada, 
i com aplicar-la a les aules. es donaran a conèixer les 
eines bàsiques per a fer elements de realitat augmen-
tada (aumentaty author i Geoaumentaty) i alhora es 
proposarà aplicar aquestes eines a continguts reals 
del currículum de secundària/Batxillerat/cFGs. 

Dates  dijous 17 de novembre
  dimarts 14 de febrer
  dimecres 10 de maig 
Hora a convenir (matí/tarda)
Durada 3h
Lloc Fablab/Xnergic
Grup professorat de secundària, Batxillerat i cF
Observacions Grups de màxim 15 persones.  
cal portar un ordinador portàtil. 

2. taLL Laser
taller d’introducció al tall laser i la seva aplicació 
educativa. 

Dates dimecres 7 de setembre a les 16.30h 
 dimecres 19 d’octubre a les 18h
Hora a convenir 
Durada 2h
Lloc Fablab/Xnergic
Grup professorat de secundària, Batxillerat  i cF
Observacions Grups de màxim 10 persones. és reco-
manable portar ordinador, però no imprescindible. 

3. descoBreiX 
ardUiNo

taller d’introducció taller introductori a la programa-
ció amb arduino. 

Dia dijous 20 d’octubre 
Hora 16 h
Durada 4h
Lloc Fablab/Xnergic
Grup professorat de secundària, Batxillerat i cF
Observacions Grups de màxim 10 persones. cal 
portar un ordinador portàtil.

4. iNFoGraFies: La 
iNForMaciÓ pot 
ser VisUaLMeNt 
atractiVa

Fes de la teva informació un focus d’atenció visual que 
enganxi als teus alumnes i jerarquitzi la informació a 
la mida de la teva assignatura. aprèn a dissenyar una 
infografia en paper i digitalitzar-la amb eines fàcils i a 
l’abast de tothom. el curs d’infografies pretén que tant 
els professors siguin capaços de dissenyar les seves 
pròpies infografies, com de que aprenguin a veure la 
utilitat de les infografies com activitat pels alumnes.

consultar programació: 
www.tecnocampus.cat/tallers-linnk
Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 1h
Grup professorat Batxillerat 

INNOVACIÓ DOCENT
tallers adreçats a professorat

NOU
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5. eXperiÈNcies 
d’apreNeNtatGe: 
aULes ViVes
el disseny d’experiències d’aprenentatge és un exerci-
ci que busca repensar la nostra assignatura en forma 
de narrativa. Narrativa en el sentit que hi ha una his-
tòria al darrera, hi ha un o diferents fils conductors, 
que poden aportar diferents punts de vista i fer que 
els alumnes passin a ser la nostra audiència activa. 
audiència que pot arribar a decidir el desenllaç de la 
història i que ha d’estar atent als imprevistos, avisos o 
esdeveniments que poden passar en una aula viva. 
en el taller es treballarà doncs la narrativa, el rol de 
l’audiència i les eines digitals que poden intervenir 
per elaborar una experiència d’aprenentatge.
el taller està dinamitzat per carme rovira, pedagoga i 
responsable del servei per a la Qualitat, aprenentat-
ge i innovació del tecnocampus.

consultar programació: 
www.tecnocampus.cat/tallers-linnk
Dia/hora a convenir 
Grup professorat de secundària i batxillerat
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descoBreiX 
La 
iNcUBadora 
deL tecNo-
caMpUs
conèixer de primera mà que és i 
en què consisteix la incubadora 
d’empreses de tecnocampus.
es durà els alumnes a conèixer de 
primera mà que és una incubado-
ra d’empreses. coneixeran el fun-
cionament i les particularitats de 
la incubadora del tecnocampus 
i també se’ls donarà a conèixer la 
preincubadora universitària. 

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 1h
Grup cFGM, cFGs i Batxillerats

ModeL  
de NeGoci 
(caNVas)  
+ pMV

proporcionar i ensenyar als 
alumnes les eines de treball més 
utilitzades i que han revolucionat 
el món empresarial,  per transfor-
mar la idea en un model de negoci 
i construir el pMV (producte 
mínim viable).
es treballarà en petits grups 
sota la metodologia del design 
thinking.  
es farà un procés d’observació 
per treure idees, es donarà forma 
i tangibilitat a la idea de negoci 
construint el mínim producte via-
ble i es conceptualitzarà el model 
de negoci amb l’eina canvas.
també hi poden participar grups 
que vulguin donar forma a les 
idees dels treballs de síntesis. 

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 4h
Grup cFGs i Batxillerats

eLeVator 
pitcH

aprendre a defensar un projecte 
davant d’un auditori, grup de 
persones, professors; a controlar 
l’expressió del llenguatge no 
verbal d’una manera pràctica.  
és una sessió pràctica,  en la 
qual s’ensenyarà als alumnes el 
significat i la importància del 
llenguatge no verbal, a transmetre 
seguretat i mantenir la presència 
davant del públic. se’ls ensenyarà 
també a sintetitzar la seva idea i a 
posar en valor la informació més 
important.

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 3h
Grup cFGM, cFGs i Batxillerats
Observacions Hi ha una oferta 
màxima de 6 grups i s’assignaran 
per rigorós ordre de sol·licitud. 

EMpRENEDORIA
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actitUd 
eMpreNe-
dora 
definir i conèixer les capacitats 
i habilitats com emprenedor de 
negoci. analitzar la persona a 
través d’eines de treball i anàlisis 
personal. construir el perfil 
personal de cadascú. reflexionar 
la coherència d’un mateix amb el 
projecte. aprendre a focalitzar i 
definir l’objectiu a assolir. 
és una sessió molt dinàmica,  
enfocada a la persona com a peça 
clau del seu propi projecte. 
se’ls dóna eines perquè puguin 
extreure el seu màxim potencia 
identificant els punts forts i els 
punts febles. 

Dia/hora a convenir (matí/tarda)
Durada 4h
Grup cFGM, cFGs i Batxillerats 

diFUsiÓ 
de JoVes 
eXperiÈNcies 
eMpreNe-
dores
apropar la cultura emprenedora, 
coneixent experiències viscudes 
per joves emprenedors, estudiants 
universitaris del tecnocampus i 
del territori.
Quatre emprenedors universitaris 
exposaran la seva experiència 
alhora d’emprendre el seu negoci, 
com s’ho combinen amb els estu-
dis i amb el seu dia a dia. serà una 
sessió molt dinàmica i participati-
va, en què es faran quatre ponèn-
cies de 15 minuts  i seguidament 
els alumnes podran formular totes 
aquelles preguntes que creguin 
convenients als emprenedors.

Organitza
Fundació tecnocampus, àmbit 
d’emprenedoria 
Dia a convenir 
Hora 10h
Durada 2h
Grup eso, Batxillerats  
i cicles formatius
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Revista  
#InnovaTecnoCampus

La revista #innovatecnocampus 
pretén ser un punt de trobada de 
totes les iniciatives innovadores en 
l’àmbit de la docència, no només 
de les que es duen a terme des del 
tecnocampus. Vol ser una eina 
per als docents que tinguin ganes 
d’explicar el que fan.

#innovatecnocampus és una 
revista digital que permet 
la  interactivitat, incorporar 
productes audiovisuals, enllaços a 
altres recursos…

http://aprenentatge.tecnocampus.cat/
revista-innovatecnocampus/



altres activitats
d’interès

install party

Jornada de  
portes obertes

21 d’abril 

és la festa al voltant de la tecnologia. durant tota una 
tarda es faran tallers i xerrades i es podran visitar les 
diferents propostes ubicades al market place: drones, 
hacking, hardware obert (arduino, raspberry), 
software lliure, .... son algunes de les propostes.  a 
més, els centres de secundària hi poden participar 
mostrant el que fan en tecnologia, amb l’opció de 
participar en un concurs on podran guanyar una 
impressora 3d per al centre, i en el cas de treballs de 
recerca, una impressora per als alumnes guanyadors. 

22 d’abril

el tecnocampus organitza 
cada any una jornada de 
portes obertes per mostrar 
als futurs estudiants el 
campus universitari i orien-
tar-los per escollir la carrera 
que volen estudiar. 
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altres activitats
d’interès

sessions  
informatives  
de Graus
L’objectiu de les sessions és informar dels 
estudis de grau de tecnocampus , així com 
ensenyar les instal·lacions dels campus amb 
visites guiades.
aquesta és una activitat adreçada, prin-
cipalment, a estudiants de secundària, 
batxillerat i cicles formatius amb la voluntat 
d’ajudar en el procés de decisió del seu futur 
universitari.
durant la sessió conduïda pels coordinadors 
de cada grau i/o personal de tecnocampus 
s’informarà i orientarà sobre els grau i les 
seves sortides professionals. 

Lloc tecnocampus o al mateix centre, 
Calendari obert
Durada 1 hora + 30 minuts visita

ràdio Flaixbac al tecnocampus
“el Matí i la mare que el va parir”, en directe

6 d’abril, de 7 a 10 h.

cada any en carles pérez i tot l’equip d’”el matí i la 
mare que el va parir” es desplaça fins a l’auditori del 
tecnocampus per emetre en directe el programa, 
líder de la ràdio adreçada a un públic jove. oferim 
l’oportunitat d’assistir-hi com a públic, veure com es 
fa en directe un programa de ràdio i gaudir d’actuaci-
ons musicals i de regals promocionals. No t’ho perdis
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L’única 
pLatja  
amb 
universitat



Fundació tecnocampus  
Mataró-Maresme
avinguda d’ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat

més informació i inscripcions a
www.tecnocampus.cat/tallers-linnk
linnk@tecnocampus.cat

i

www.facebook.com/tecnocampus
@tecnocampus
www.youtube.com/tecnocampus


