CASAL TECNOLÒGIC
ESTIU 2021

Tecnoparc
Let’s
Fly.

PRIMER ESPAI FORMATIU I D´OCI TECNOLÒGIC
DE L´ESTAT AMB DRONS, REALITAT VIRTUAL,
COTXES RC AMB CÀMERES FPV, CRAWLER.
GAUDIU DE LA TECNOLOGIA AMB NOSALTRES.
El sector dels drons està movent més de 30.000 milions
d'euros actualment a tot el món segons la consultora BI
Intelligence. En 10 anys l'ús professional dels drons generarà
82.000 milions de dòlars (uns 72.500 milions d'euros) i 100.000
llocs de treball directes.
L'era dels drones ja és aquí..
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¿Encara no heu fet cap
formació de pilotatge
de drons?Heu provat
la tecnologia
educativa amb la
realitat virtual?
A que espereu?els drons i la
realitat virtual ja han arribat al
mòn laboral. El futur comença
ara!!
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TECNOPARC.
TECNOPARC us proposa un casal d´estiu amb
aprenentatge i oci tecnològic.
On els infants podràn aprendre a pilotar un dron amb 3º
persona i amb ulleres FPV. Tant al interior com a l´exterior.
Aprendran mentre juguen amb la realitat virtual, en diferents
asignatures com ciències naturals, ciències socials, història,
geografia i tecnologia. Però sobretot i per davant de tot els
nostres alumnes gaudiran d´un casal únic a Catalunya.

Disposem d'instal·lacions pròpies a la nostra nau amb circuit
de curses de drons tinys i circuit escola, àrea de realitat virtual
així com de Streaming, circuits RC de velocitat i d´obstàcles,
zona de bar i càtering, serveis i aula de formació.

Us proposem un estiu diferent per gaudir amb la
tecnologia
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Dates,horari,preu i inscripcions
Casal estiu 2021
Horari de 9h a 15h
Possibilitat d´entrada a les 8h amb 15€ de suplement setmanal.

Juny:

juliol

21 al 25

5 al 9

28 al 2 de juliol

12 al 16
19 al 23

PREUS:
1 setmana 95€

Setembre
6 al 10

26 al 30

2 setmanes 160€
3 setmanes 210€
4 setmanes 250€
Descompte familiar per 2 o més germans 15%

Inscripcions:

Podeu fer la inscripció a la nostra website en el apartat casal tecnològic www.
tecnoparc.cat o per correu a tecnoparc@tecnoparc.cat, o bé per telèfon al
618150008

Quan es formalitzi l´inscripció se sol.licitarà als pares o tutors, declaració
responsable (generalitat de Catalunya) i una fotocopia escanejada de la targeta
sanitària o un certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura preventiva per l
transmissió de malalties.

Per confirmar l´ inscripció s´hauran d´abonar 50€ , la resta s´abonarà com a5molt t
una setmana abans del inici del casal.

UN CASAL ÚNIC I DIFERENT:
El nostre casal ès únic perque oferim formació
de pilotatge amb drons així com tecnologia
educativa amb la realitat virtual en assignatures
com fisica,matemàtiques,biologia,geografia,
astronomia, història,etc...
Farem diferents jocs durant la setmana tant amb
realitat virtual,com amb cotxes RC i drons, a
més d´una excursió a un parc on podrem volar
drons a l´exterior. Al final del casal farem
competicions en totes les activitats.
Garantim el divertiment màxim per als nostres
alumnes, juntament amb l´aprenentatge cultural
tecnològic.

Els nens /es hauran de portar carmanyola si es
queden a dinar i volen que els recullin a les 15h.
Sinó els poden recollir a la 13.30h
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Calendari setmanal d´activitats:
DILLUNS:
9h taller pilotatge de drons 1º classe vol en tercera
persona amb minidrons.
10h taller pilotatge cotxes RC circuit velocitat
iniciació.
10.30h taller pilotatge cotxes 4X4 Crawler
11h pausa descans.
11.15h taller tecnològic educatiu VR.
De 8 a 12 anys Dibuix virtual
De 12 a 16 anys Disseny 3D Gravity Sketch.
12.15h taller jocs temàtics amb realitat virtual (VR).
13.30h recollida o temps per dinar i esbarjo
15h recollida dels infants que es queden a dinar.
DIMARTS:
9h taller pilotatge de drons 2º clase vol en tercera
persona amb minidrons.
10h Taller pilotatge cotxes RC circuit velocitat amb
càmera i ulleres FPV.
10.30h taller pilotatge 4X4 Crawler amb càmera i
ulleres FPV.
11h pausa descans
11.15h taller tecnològic educatiu VR.
Astronomia amb Homestar VR
12.15h taller jocs temàtics amb realitat virtual (VR)
13.30h recollida o temps per dinar i esbarjo
15h recollida dels infants que es quedin a dinar

DIMECRES:
9h taller pilotatge de drons 1º classe vol en tercera persona amb drons
grans..
10h taller tecnològic educatiu VR.
Biologia amb Ecosphere i Ocean Rift.
11h pausa descans.
11.15h taller pilotatge drons 1º classe vol en primera persona FPV amb
càmara
12.15h taller de jocs temàtics amb realitat virtual (VR)
13.30h recollida o temps per dinar i esbarjo
15h recollida dels infants que es queden a dinar.

DIJOUS::
9h taller pilotatge de drons 2º clase vol en primera persona FPV amb dron
ulleres
10h Excursió a zona de vol propera a les nostres instal.lacions
11.15h taller pilotatge drons1º classe a l´exterior vol en tercera persona
12.15h taller de pilotatge drons 1º classe a l´exterior en primera persona
FPV amb cámara i ulleres.
13.30h recollida o temps per dinar i esbarjo
15h recollida dels infants que es quedin a dinar.
DIVENDRES:
9h campionat cotxes RC velocitat i 4X4 Crawler.
10h campionat pilotatge minidrons vol tercera persona i
campionat pilotatge drons vol en primera persona FPV
11.30h Campionat jocs realitat virtual (VR) Esports,dance,Shooter,fornite,
zombies,etc.
13.30h recollida o dinar de germanor festa acomiadament.amb pastís i cav
infantil sense alcohol.
15h recollida dels infants.

Seguretat iinstal.lacions
ESPAI SEGUR I PROTEGIT :
Totes les nostres activitats compten amb mesures de prevenció per al COVID 19.
Grups de 6 alumnes màxim, elements desinfectatsels després de cada activitat ,
instl-lacions ventilades, disposem de gel hidroalcoholico i mascaretes d´emergència
per si algún alumne la descuida o se li trenca. Entrades i sortides esglaonades,
distància de 2m per totes les activitats i espai menjador.

Instal-lacions
Disposem d´una nau al nucli urbà de Mollet del Vallès
de més de300m2 amb espai menjador i serveis.
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Tecnoparc
Situació.
Resum.

Nau amb circuit competició i escola, àrea Realitat
Virtual i Streaming, circuits cotxes RC velocitat i
obstàcles, zona bar i càtering, serveis i aula
formació.

www.tecnoparc.cat
events@tecnoparc.cat
618150008
Passatge comte d´urgell 11.
Mollet del Vallès ( Barcelona) 08100
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Gràcies!

