Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
2n semestre 2017-2018

(no omplir els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Code Club Catalunya / Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona

NOM
ACTIVITAT

Voluntariat a la xarxa Code Club

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

A partir de febrer, a
Nº HORES
demanda de les
Entre 12 i 18 h
ACTIVITAT
biblioteques
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

PREU
ACTIVITAT

Gratuït

El programa Code Club s’ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona. Es munten tallers per ensenyar a programar videojocs a nens de 7 a 12 anys,
mitjançant el programa Scracht, i amb la finalitat d’afavorir l’entrada dels nens en la tecnologia i,
a la vegada, estimular la seva creativitat.
Cada taller consta d’unes 10 o 12 sessions d’1,5 hores. El voluntariat es pot fer en parella o
individualment
No és necessari que hi hagi un coneixement previ del món de la programació. Code Club forma
els seus voluntaris de forma prèvia als tallers. (7 hores)
Més informació a
https://docs.google.com/presentation/d/12dGlRCkdwDuxe2EoGa3ir_9w0lSAiR6pwsKlD8ClFI/edit?usp=sharing

PROFESSORAT

TIPUS
3

1

D’AVALUACIÓ

2

Assistència

Inici de l'activitat entre el 12 de febrer i el 8 de juny de 2018 ambdós inclosos.
Aprofitament o només assistència
3 En cas que sigui Aprofitament, expliqueu en què consisteix
2

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Tipus 4
d’activitat
Voluntariat

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Code Club Catalunya
Martina Mayhofer
93-442-58-67
o en qui aquesta
hello@codeclubworld.com delegui

Adreçat a 5

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Estudiants del grau
d’Informació i
Documentació,
Comunicació
Audiovisual i d’Infocom

4

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

5

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions
1 crèdit

