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TECNOLOGIA EDUCATIVA



Enjoy technology

Som pioners en el àmbit de la tecnologia educativa i ja

tenim centres educatius en diferents ciutats del territori

català que han començat a veure els beneficis en el seu

alumnat després dels nostres tallers amb la realitat virtual.

GAUDIU DELS NOSTRES SERVEIS EDUCATIUS PER

NENS/ES A LES VOSTRES INSTAL-LACIONS. AMB TALLERS

EXTRAESCOLARS PUNTUALS DE 4 A 7 ANYS I AMB

TALLERS EXTRAESCOLARS SETMANALS DESDE ELS 8

FINS ALS 18 ANYS.

"Hem de preparar als estudiants per al seu futur, no pel nostre passat"

Ian Jukes.

https://youtu.be/La40eR1NQos


¿Coneixeu la realitat virtual?

Us proposem el tallers formatius amb  

tecnologia educativa  mitjançant la 

Realitat Virtual .

Si els educadors per fi poguéssim
convertir qualsevol contingut en una
experiència d’ aprenentatge
vivencial, com canviaria la divulgació
científica i cultural si, en lloc de parlar
del Sistema Solar o l’Egipte faraònic.

Tinguéssim la possibilitat d’explorar-
los en primera persona? No és
ciència-ficció, la tecnologia que ens
permetrà aconseguir-ho ja existeix i
és la realitat virtual.



Escoles & Tecnoparc

Us proposem jornades plenes de diversions i d'emocions que
proporcionaran als vostres alumnes una nova i única
experiència d'aprenentatge tecnològic.

Amb Tallers extraescolars formatius de: Ciències
naturals amb física, astronomia, geologia, biologia,
medi ambient, etc...

Coneixeran el sistema solar, les constel·lacions,
bussejaran amb dofins i tortugues marines, veuran
animals en perill d´extinció al seu medi i molt més.
També faran ciències socials amb belles arts, història,
geografia, matemàtiques i com no tecnologia.
Viatjaran junts a molts països, crearan escultures 3D,
quadres, grafits, coneixeran les piràmides de Keops
entre altres meravelles del món.

TALLER D´ALFARERIA I PINTURA

TALLER PINTURA

https://youtu.be/1RZt7Bgby8E
https://youtu.be/ZcprueKtpak
https://www.youtube.com/watch?v=ZcprueKtpak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1RZt7Bgby8E


La realitat virtual als 
centres educatius

• Amb sessions setmanals durant tot el curs escolar
els alumnes gaudiran mentre aprenen augmentant la
seva assimilació reduint en un 30% el temps mig en
l´adquisició de conceptes. "La realitat virtual formarà
part de la majoria dels programes formatius en menys
de cinc anys". Així ho ha assegurat un directiu de
l'Agència d'Innovació de la consultora Stratesys.

• A més, la Realitat Virtual, en ser una experiència
immersiva, augmenta la capacitat d'atenció de
l'alumne i li permet, a través de la introducció a
l'entorn, accedir a un aprenentatge autònom on ell
mateix s'autoregula i pren consciència del seu propi
procés de ensenyament-aprenentatge.



5 Raons per incorporar la realitat  
virtual a la vostra escola:



Seguretat i instal·lacions

Oferta i diferenciació

Seguretat:

Totes les nostres activitats compten amb els elements

de seguretat necessaris perquè no presentin cap tipus

de risc per als participants.

Situació:

Els esdeveniments es poden realitzar a les instal·lacions

del client , a les nostres instal·lacions pròpies en format

d´excursió escolar.

Realitzem PRESSUPOSTOS personalitzats per a cada

client, segons siguin les seves necessitats .

En llocs únics, amb particularitats especifiques per a cada

client.



tecnoparc.cat

Gràcies!


