
 

 

 

  
Bon dia, 
 
Ens posam en contacte amb vosaltres per encoratjar-vos a participar en el projecte             
RetoTech - Fundació Endesa amb la col·laboració de BQ. Pensam que és un projecte molt               
interessant de formació i dotació de material de robòtica i impressió 3D per al vostre centre. 
 
Sabem que aquest curs 2020-21 comença amb molts dubtes originats per la COVID-19, i              
això vos pot fer dubtar a l’hora de participar en aquest projecte, però des d’IBSTEAM volem                
pensar en positiu i animar-vos a participar-hi. 
 
RetoTech és un projecte nou a Balears, però aquesta ja serà la 6a convocatòria a diferents                
comunitats autònomes. És un projecte en què es pot participar cada any, per tant, podreu               
aprofitar la vostra feina i experiència per a propers cursos. Amb cada edició es va dotant de                 
nou material al centre. 
 
Els destinataris principals d’aquest projecte són els departaments de tecnologies dels           
centres de que imparteixen secundària. 
 
La dotació de material, valorada en uns 1800 €, per als centres seleccionats consistirà en: 

- 10 kits de robòtica Zum Kit Advanced 
- 1 impressora 3D Witbox Go  

 
Els centres seleccionats hauran d’exposar el resultat del seu treball en el Festival             
RetoTech_Fundació_Endesa, que tindrà lloc durant el tercer trimestre del curs acadèmic           
2020-21. 
 
Un cop finalitzat el projecte 2020-21 i si s’han complert totes les fites de les bases del                 
projecte Retotech, el material passarà a ser propietat del centre. 
 
Vos adjuntam un parell d’enllaços on podreu trobar tota la informació de la convocatòria i les                
formacions: 
 

- Bases de la 6a edició RetoTech - Fundació Endesa curs 2020-21 (versions en             
castellà i català) 

- Formació i seguiment al professorat. Les formacions s’estructuren en tres cursos, on            
cadascun d’ells té una part en línia (12 h) i una altre presencial (8 h en un mateix                  
dia)*:  

1. Didàctica de la robòtica amb Bitbloq (Novembre 2020). 
2. Didàctica de la programació d’aplicacions mòbils amb App Inventor (Gener           
2020). 
3. Didàctica del disseny i la impressió 3D (Febrer 2021). 

https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa
https://www.bq.com/es/zum-kit-advanced
https://www.bq.com/es/witbox-go
https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa/a201905-festival-retotech-soluciones-tecnologicas
https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa/a201905-festival-retotech-soluciones-tecnologicas
https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa
https://www.fundacionendesa.org/es/retotech-proyecto-de-innovacion-educativa/a201905-formacion-y-seguimiento


 

 

 

  
 
 

*Cal tenir en compte que l’evolució de la pandèmia pot provocar que hi hagi modificacions               
de format de les activitats formatives. 
 
Si estau interessats en participar-hi vos agrairíem que ens ho féssiu saber el més aviat               
possible, per tal de poder-vos ajudar amb la sol·licitud. Les inscripcions estaran obertes del              
7 de setembre al 16 d’octubre del 2020. 
 
Tant si teniu qualsevol dubte o vos interesa participar en el projecte podeu posar-vos en               
contacte amb nosaltres a través del mail retotech@ibsteam.es. També podeu consultar la            
nostra pàgina web www.ibsteam.caib.es. 
 
Des d’IBSTEAM pensam que és un bon projecte per seguir formant-vos i ampliant el              
material de robòtica a les vostres aules. ENDAVANT! 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Yolanda Martínez Laserna 
Directora CEP IBSTEAM 
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