
+8 años+4 anos

MiniMAKERS

CREATIVIDADE E TECNOLOXÍA
Realización de proxectos



Actividades extraescolares para o curso 2018/2019

Segundo o recoñecido experto Sir Ken Robinson : “A creatividade é o proceso mental de obter ideas
orixinais que teñan valor”.

No mundo globalizado e en constante cambio no que vivimos, a capacidade para innovar e ter ideas
orixinais será a máis valorada nos próximos anos, xa que será necesario resolver problemas
complexos e ser flexibles para adaptarnos a novos escenarios.

Nesta actividade extraescolar, dirixida a nen@s a partir de 4 anos, desenvolvemos a creatividade, a 
intelixencia emocional, o pensamento lateral, o traballo en equipo, o pensamento dedutivo, a 
capacidade de análise, a resolución de problemas, a experimentación, a conciencia ambiental e a 
presentación de proxectos.

Para iso apoiámonos tanto en materiais e recursos do día a día como nas novas tecnoloxías 
(robótica, electrónica ou programación), orientándoas como ferramentas e non coma un fin en si 
mesmas.

www.vermislab.com

A tecnoloxía como ferramenta creativa

Pack MiniMakers



Programa da actividade

1º Trimestre:

2º Trimestre:

3º Trimestre:

- Traballo en equipo
- Intelixencia emocional
- Mellora da confianza
- Técnicas de creatividade

- Pensamento lateral
- Pensamento dedutivo
- Experimentación con materiais
- Conciencia sustentable

- Design Thinking (Pensamento de deseño)
- Storytelling (Comunicación e presentación de proxectos)
- Proxecto fin de curso
- Evento final de presentación

Ó final de curso @s alumn@s realizarán un proxecto con todo o
aprendido e presentarano nun evento no mes de xuño.

Horarios e prezos
- A actividade consistirá en 1,5h semanais de outubro a xuño. 

- Desenvolverase en horario de tarde (ver calendario na web)

- Poderán participar alumn@s a partir de 4 anos

- Traballarase en grupos reducidos dun máximo de 10 alumnos

- Prezo: 40�/mes + matrícula inicial polo mesmo importe

Traballaranse as oito competencias básicas definidas pola Unión Europea: competencia matemática,
competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, tratamento da información e 
competencia dixital, competencia social e cidadá, competencia cultural e artística, competencia para
aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal e competencia en comunicación lingüística.

Competencias desenvoltas:C

www.vermislab.com

Todos os programas son orientativos. As clases adaptaranse ó nivel dos participantes e os proxectos 
desenvolveranse dacordo ás súas preferencias.


