
Kids
a partir de 6 anos

ampamento ecnolóxico

30 de xullo
a 9 de

setembro

Dirixido a
nenas e nenos
de 1º e 2º ciclo

de primaria
e secundaria.

ABERTO
PRAZO DE

INSCRICIÓN
ata o 27 de xullo

ás 12:00 h

!
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• Conexión a Internet (procura cando se usen datos móviles que 
teñan datos suficientes e ten en conta a disminución da velocidade 
en caso de ter que compartir varios dispositivos á vez).

• Navegador con Adobe Flash Player.
• Cámara web con audio e habitación libre de ruído ou no seu 

caso uso de auriculares para evitar ruídos da contorna.
• Unha conta de Google.
• Equipo preferente: computador portátil ou sobremesa.

REQUISITOS TÉCNICOS

SOÑA, DESEÑA E CREA
VIDEOXOGOS INCRIBLES

Aprende a planear e deseñar diferentes tipos de xogos. 
Nuns días, deseñarás e construirás xogos de platafor-
mas en 2D e 3D, xogos de rol completos, xogos de 
avance lineal e xogos baseados na física.

1º Ciclo Primaria XOVES, de 10:30 a 13:30 h

2º Ciclo Primaria MARTES, de 10:30 a 13:30 h



REQUISITOS TÉCNICOS

SE CHE GUSTAN OS RETOS,
OS DESAFÍOS E A ROBÓTICA
ESTE É O TEU CAMPAMENTO

Aprenderás os fundamentos da robótica e programa-
ción básica con contornas virtuais, coñecerás o funcio-
namento básico dun robot e a lóxica computacional. • Conexión a Internet (procura cando se usen datos móviles que 

teñan datos suficientes e ten en conta a disminución da velocidade 
en caso de ter que compartir varios dispositivos á vez).

• Navegador con Adobe Flash Player.

• Equipo preferente: computador portátil ou sobremesa.
Recomendable pero non imprescindible o uso dun segundo monitor 
ou unha tableta/teléfono para poder seguir a videoconferencia.

• Cámara web con audio e habitación libre de ruído ou no seu caso 
uso de auriculares para evitar ruídos da contorna.

• Unha conta de Google.
Secundaria MÉRCORES, de 10:30 a 13:30 h

1º Ciclo Primaria LUNS, de 10:30 a 13:30 h

2º Ciclo Primaria MARTES, de 10:30 a 13:30 h



• Computador con conexión a Internet (procura cando se usen 
datos móviles que teñan datos suficientes e ten en conta a disminución 
da velocidade en caso de ter que compartir varios dispositivos á vez) 
e calquera teléfono ou tablet Android.

• Sistema: Mac OS X 10.5, 10.6; Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7; GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+.

• Navegador: Mozilla Firefox 3.6 ou superior, Apple Safari 5.0 
ou superior, Google Chrome 4.0 ou superior.

REQUISITOS TÉCNICOS

SORPRENDE A TODOS
CREANDO A TÚA PROPIA APP

Algunha vez quixeches crear unha aplicación para o teu 
móbil ou tablet, pero non sabías como facelo? Con este 
campamento e utilizando unha linguaxe de programación 
visual moi fácil de usar, poderás conseguilo. Crearás e 
compartirás a túa propia App para Android.

Secundaria MÉRCORES, de 10:30 a 13:30 h

2º Ciclo Primaria VENRES, de 10:30 a 13:30 h



• Computador con Windows 8 ou superior.

• Conexión a Internet (procura cando se usen datos móviles que 
teñan datos suficientes e ten en conta a disminución da velocidade 
en caso de ter que compartir varios dispositivos á vez).

• Navegador Chrome ou Firefox con Flash Player desbloqueado.

• Unha conta de Google para unirse ás clases.

• Cámara web con audio e habitación libre de ruído ou no seu 
caso uso de auriculares para evitar ruídos da contorna.

REQUISITOS TÉCNICOS

APRENDE TODO O NECESARIO PARA
OS TEUS TRABALLOS DE CLASE

Coñeceremos os compoñentes dun computador e os seus 
periféricos. Como crear e organizar os nosos traballos no 
computador e na nube. Ferramentas para edición de textos, 
imaxes, vídeos e presentacións. Como obter información da 
Internet de forma segura e a compartir os nosos traballos.

1º Ciclo Primaria XOVES, de 10:30 a 13:30 h

2º Ciclo Primaria VENRES, de 10:30 a 13:30 h



• Computador con sistema Windows 7 ou superior ou 
Mac OS X 10.5, 10.6.

• Conexión a Internet (procura cando se usen datos móviles que 
teñan datos suficientes e ten en conta a disminución da velocidade 
en caso de ter que compartir varios dispositivos á vez).

• Navegador Chrome 4.0 ou Safari 5.0 ou superiores
con Flash Player desbloqueado.

• Unha conta de Google para unirse ás clases.
• Cámara web con audio e habitación libre de ruído ou no seu caso 

uso de auriculares para evitar ruídos da contorna.

REQUISITOS TÉCNICOS

SE O QUE CHE GUSTA É O MINECRAFT
ESTA É A TÚA OPORTUNIDADE !

Nas actividades de Minecraft, os alumnos desenvolve-
ranse nunha contorna de programación baseada en 
bloques. Dentro desta plataforma os alumnos tamén 
poderán crear bloques e texturas personalizadas com-
pletamente funcionais dentro do xogo. Desenvolverán 
a súa creatividade e aprenderán a cooperar e a traba-
llar en equipo.

1º Ciclo Primaria LUNS, de 10:30 a 13:30 h
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INSCRICIÓN

Máis información

Terán preferencia os usuarios das aulas CeMIT
e empregarase o criterio de orde de chegada
das solicitudes de inscrición.

Prazo: ata o 27 de xullo ás 12:00 h.

MÁXIMO 20 ALUMNOS POR GRUPO.

techkids@cpeig.gal

https://digitalent.xunta.gal/gl/content/tech-kids-2020

Non son necesarios
coñecementos previos.

É indispensable cumprir
os requisitos técnicos.
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