
Sessió de 
contaminació EN 
RESiDÈNCiA

 IE Rec comtal



Tecnobasket
contaminació 



Que ens ha agradat

-Ha sigut molt divertit per nosaltres i els professors

-Ens hem divertit molt amb el procés de creació del joc

-Ha estat divertit que els professors estiguessin jugant i gaudint 

del nostre joc



Que no ens ha agradat

-Hi era tan divertit que el temps se'ns ha 
quedat curt



PRIMERES INPRESIONS, QUE 
DIVERTIT!!



PARLAN PER SI ENS 

FALTA ALGUNA COSA



ENSENYANT EL PROJECTE 
ALS PROFES      



xuhc

Ha estat divertit que els professors 

estiguessin jugant i gaudint del nostre joc



Gràcies 
-Shaheer 

-Israe Satli El Jellouli

-Guillem 

-Jefferson 



LA CASA JUEGO
Ayoub, Hassan, Faizan i Adam



QUE ENS HA AGRADAT

Que els professors són divertit molt.
Molts professors han jugat el nostre joc.
Hem treballat molt estem molt orgullós del treball.



COM VA ANAR LA VISITA DEL 
PROFESSORAT

Bé ens hem divertit i una miqueta de nervis però bé hi havia profes tenen 
por de electrocutarse.



COM ENS SENTIM AMB EL RESULTAT

La veritat que al principi no teniem ni idea amb com fer tota 
la part de la tecnologia, però la Monika ens va ajudar amb tot 
aquest tema.

I al final vam començar a pillar-li el truc a tot això fins fer la 
“casa juego” .

La programació amb el Scratch etc…



Gràcies per la vostra atenció



Bomba contaminació



Luis: Quins nervis estem esperant als profesors



Oriol: Va estar molt divertit i entretingut



Bat:

Els professors en un dia van dominar totes les preguntes 
de la bomba.



Ghizlan:Va ser espectacular el fet de poder veure als 
professors jugar🙃



kilian:

Ha estat molt bé



Labrint Contaminació



Ho van entendre a la primera. Crec que els hi va 
agradar bastant.



                                        
  La contaminació ha anat bé, ens ha agradat molt el joc, el professorat  
ha sigut molt participatiu.

                                                    



 Ha estat molt guai participa en aquest projecte.



                                                                                                                                
Ho faríem una altra vegada perquè ha sigut  una experiència 
molt divertida.


