
· Reptes col·lectius + Problem Solving
· Sessió de relaxació diària
· Sessió de gamificació
· Extras: samarreta, bossa, polsera,  diploma...

Colònies d’inspiració tecnològica. Posarem els coneixements i la capacitat 
tecnològica al servei d’un projecte comú per ajudar en la conservació del nos-
tre planeta i la lluita contra el canvi climàtic. Canvia el món amb Eix Estels i 
la UPC, una experiència pràctica, divertida i molt original, amb masterclass 
diàries on tecnòlogues reconegudes ens motivaran a seguir el seu exemple i 
tallers tecnològics. 

eixestels.com
93 265 27 86

Tecnonoies 
amb 

activitats tecnologia

Nits temàtiques

Activitats d’aventura i natura

TAMBÉ INCLOUEN: 

12 -16 1er ESO -1er Batx.

El Jou Nature

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria   

· “El diamant” (parc acrobàtic amb xarxa)
· Tirolina en cascada
· Bicicleta suspesa,
· Curses d’orientació
· Caiac al llac
· Jocs d’aigua
· Olimpiades esportives

· Sessió diària de masterclass amb tecnòlogues.
· Projectes tecnològics diaris:
  Els projectes giraran tots entorn al canvi climàtic i el 
  desenvolupament de tecnologia que ens ajudi a preser
  var el planeta i revertir/sobreviure al canvi climàtic
· Alguns dels projectes seran:
  Sistema de reg automàtic 
  Una làmpada solar
  El gira-sol artificial
  Alarma climàtica i  un robot interactiu
  Rendering, disseny + impressió 3D
  Crear un simpàtic ventilador
  Termòmetre de colors
  Dispensador de paper automàtic

Cada dia una nit temàtica diferent: Welcome, jocs de nit 
“Supervivència” en equip, Rock&Roll, Talent Show, To-
night is yours! (temàtica escollida pels participants prè-
viament a l´inici de les colònies via Instagram) o Sopar 
de Gala amb festa final i discoteca. 
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Activitats de vocació tecnològica dissenyades i 
dirigides per l’equip de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, el Barcelona SuperComputing
Center i  el CIM UPC.

NOVETAT

RECORDEU PORTAR A LA VOSTRA MOTXILLA ROBA ESPECIAL PEL 
SOPAR DE GALA, TOTS/ES BEN GUAPOS I ELEGANTS!


