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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.



MAKERS

+8 años+8 anos

CREATIVIDADE E TECNOLOXÍA

Realización de proxectos maker



Pack MAKER

Un Maker é un mañoso, un creador ou, na súa tradución máis literal, un facedor.
Os Makers son curiosos por natureza, queren aprender, divertirse, mellorar, compartir, resolver un
problema ou cumprir o seu soño... pero o importante é que tentan facelo realidade, non quedan 
só na idea... traballan por proxectos.

Ademais de realizar os seus proxectos, compártenos online con Makers de todo o mundo, o que 
permite unha innovación moito máis áxil. Isto está a dar lugar ó que coñecemos hoxe en día 
como o Movemento Maker. Este movemento baséase na cultura do Do It Yourself ou o ‘Faino ti 
mesmo’ e na aplicación dos principios do software libre á fabricación.

Este movemento está a cambiar o ámbito da innovación a nivel mundial. Arduino, Raspberry Pi ou 
impresoras 3D son algunhas das ferramentas que utilizan; os expertos xa falan de que este
movemento vai supor a 3ª Revolución Industrial.

Desde VermisLAB tamén o cremos así e queremos que os nosos alumnos poidan estar preparados
para iso, por mor disto desenvolvemos este pack MAKER. Traballaremos con proxectos reais de
electrónica, programación, robótica ou impresión 3D desde un punto de vista divertido e práctico.

Que é un MAKER?

www.vermislab.com

Actividades extraescolares para o curso 2018/2019



Programa da actividade

1er Trimestre:

2º Trimestre:

3º Trimestre:

- Electrónica básica
- Circuítos avanzados
- Música electrónica con materiais cotiáns

- Iniciación á programación 
- Programación de videoxogos
- Scratch para Arduino - Raspberri Pi
- Programación dun robot

- Iniciación ó deseño 3D
- Iniciación á impresión 3D
- Design Thinking (Pensamento de deseño)
- Storytelling (Comunicación e presentación de proxectos)
- Proxecto fin de curso para presentar na Maker Faire Galicia
- Evento final de presentación

Horarios e prezos

Competencias desenvoltas:C

- 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 8 anos

- Traballarase en grupos reducidos dun máximo de 10 alumnos

- Prezo: 55�/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.

www.vermislab.com

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



CIENCIA E TECNOLOXÍA

Realización de proxectos

BioMAKERS

+8 años+6 anos



BIO-Makers

Dende os comezos da nosa historia a curiosidade sempre foi o motor que permitiu o avance da 
humanidade. O máis claro exemplo desta capacidade humana é a ciencia, nas últimas décadas 
producimos máis coñecemento científico que nos últimos séculos. Entender este coñecemento é 
decisivo para o noso futuro.

É por iso que, hoxe en día, o coñecemento científico nos fai libres, pero para chegar á súa 
comprensión é necesario profundizar nos conceptos ós que normalmente non se lle adica o tempo 
suficiente.

O único xeito de entender unha explicación na súa totalidade é experimentar de forma material o 
aprendido e buscar unha aplicación práctica ó noso novo coñecemento. Sendo isto un aspecto máis 
da investigación e non o seu fin.

É por iso, que dende VermisLAB presentamos unha actividade que permitirá ós nosos alumn@s 
achergarse á ciencia de forma divertida, aprendendo a metodoloxía investigadora e aplicándoa  nos 
diferentes eidos da ciencia mentras constrúen as súas propias ferramentas de investigación.

Descubre o porque das cousas

www.vermislab.com

Actividades extraescolares para o curso 2018/2019

Kit TelescopioKit Microscopio

e moito máis!



Programa da actividade

1º Trimestre: A Biotecnoloxía  

2º Trimestre: A metereoloxía

3º Trimestre: A Astronomía

- Pensamento científico 
- A Bioloxía
- O Mundo macroscópico 
- O Mundo microscópico
- Arte con Bacterias
- Construción dun microscopio electrónico

- Como funciona a nosa contorna? 
- Os fenómenos atmosféricos
- A predicción do tempo
- Construción dunha estación meteorolóxica

- A física do universo
- Os corpos celestes
- Viaxe en simulador espacial
- Construción dun sistema planetario con impresión 3D

Horarios e prezos

Competencias desenvoltas:C

- 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: 50�/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 na comunicación lingüística.

www.vermislab.com

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



MÚSICA E TECNOLOXÍA

Realización de proxectos

MusicMAKERS

+8 años+8 anos



Music-Makers

A maneira en que nos comunicamos cambiou radicalmente e polo tanto tamén a música! Existe a día 
de hoxe moitas posibilidades de creación que moitas veces non son exploradas.

Neste programa @s alumnos poderán experimentar de maneiras diferentes a creación musical, eso 
sí, sen olvidar os conceptos básico que toda música debe ter.

Durante o curso os rapaces e rapazas experiementarán con diferentes materiais para crear os seus 
propios instrumentos, utilizarán diversos programas informáticos para editar ou crear son, 
desenvolverán traballos por equipo para facer música interactiva.

Obxectivo: 
Que o alumnado aprenda a facer música con diferentes obxectos, creen os seus propios 
instrumentos, entendan a formación da música, a editen e xoguen con ela. Todo isto coa premisa de 
que aprendan dende as nocións básicas da música, ritmo, melodía, tempo, etc ata ser capaces de 
crear por eles mesmo.

Música divertida!

www.vermislab.com

Actividades extraescolares para o curso 2018/2019

Kit TelescopioKit Microscopio

e moito máis!



Programa da actividade

1º Trimestre: Creación de instrumentos

2º Trimestre: creación interactiva e edición

3º Trimestre: Proxecto final

- Teoría musical
- Materiais. Creación de instrumentos
- Electrónica
- Software de creación de ritmos
- Creación de Arpa láser 

- Sensores
- Música interactiva
- Música electrónica
- Creación con Arduino

- Creación de proxectos grupais usando o aprendido para 
presentar na  Maker Faire Galicia

Horarios e prezos

Competencias desenvoltas:C

- 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 8 anos

- Traballarase en grupos reducidos dun máximo de 10 alumnos

- Prezo: 55�/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 na comunicación lingüística.

www.vermislab.com

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



www.vermislab.com


