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El Punt Multimèdia La Marina posa a l’abast de tothom les eines
necessàries per poder descobrir, aprendre i utilitzar tots els recursos
que actualment ens ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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HORARI
De dilluns a divendres de 17 a 21 h.
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• Ordinadors amb Windows 10 connectats en xarxa i a Internet
• Impressores 3D (220x220x250mm) per filament PLA
• Impressora làser B/N i color
• Programari específic de fotografia digital, il·lustració i disseny
gràfic, i creació de pàgines web: Photoshop CS6, Illustrator
CS6, Dreamweaver CS6, After effects CS6 i Microsoft Office
2010.
• Ordinadors amb adaptacions per a persones amb discapacitat física. Concretament es disposa de 3 teclats (dos de teclat
gran i 1 amb cobertor) així com ratolins amb trackball que en
permeten la utilització per a persones amb dificultats de mobilitat a les mans.

ADREÇA
Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116 (interior: jardins de Can Ferrero)
08038 Barcelona - Tel. 933 318 561
HORARI
Setembre: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
A partir de l’octubre: de dilluns a divendres de 17 a 21 h.
TRANSPORTS
FFCC: Magòria - La Campana
BUS: 13, 23, 109, 125, V3, V5 i H16
Metro: L10 Sud Foc
PER A MÉS INFORMACIÓ
puntmultimedialamarina.cat / lamarina@puntmultimedia.org
@PuntMultimediadeLaMarina
@PuntMarina
@puntmultimedia_lamarina

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o
perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a
l’equipament) el centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions, l’horari i el format dels tallers.
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat
o suspès.

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us
informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús
d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb
la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament
en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L.
i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de
Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat

Districte de
Sants-Montjuïc

La Marina
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PUNT MULTIMÈDIA LA MARINA
GENER – MARÇ 2021

TALLERS

Inscripcions: a partir del 14 de desembre i fins a la data d’inici del
curs, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h.
Les activitats estan programades per realitzar-les presencialment. Si la situació sanitària no ho permet, les adaptarem per a
que es puguin portar a terme en format virtual. El canvi de format
no permetrà cancel·lar la inscripció.

TALLERS D’INFORMÀTICA
Preus tallers:
General: 25,41 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 18,42 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 11,56 €
Aturats: 18,42 €
Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral
de no més d’un mes d’antiguitat.

INFORMÀTICA PEL DIA A DIA

Dilluns, de 17 a 18.30 h. Del 25 de gener al 8 de març (7 sessions)
Professor: Héctor Hernández

Aprendrem els recursos que té l’ordinador per poder moure’ns dia a dia
amb ell. Com descarregar rebuts, revisar els documents importants i organitzar-los, crear carpetes i accessos directes. Aprendrem quines aplicacions de l’ordinador ens poden fer les gestions més fàcils.

POSA’T AL DIA AMB EL TEU SMARTPHONE

Dimarts, de 17 a 18.30 h. Del 26 de gener al 9 de març (7 sessions)
Professor: Héctor Hernández

Taller pràctic per aprendre a utilitzar les aplicacions del mòbil que són útils
per al nostre dia a dia, i no quedar-nos desfasats. Seguirem aprenent
els aspectes bàsics de la configuració i les aplicacions per adaptar
el mòbil a les nostres necessitats. Un taller participatiu, obert a tota
mena de dubtes.

GESTIONA EL TEU ORDINADOR

Dimecres, de 9.15 a 10:45 h. Del 27 de gener al 10 de març (7 sessions)
Professor: Héctor Hernández

Estàs convençut que treus el màxim profit al teu ordinador? En aquest
taller aprendràs a organitzar l’ordinador, a saber quins programes has
de tenir i com aconseguir-los, millorar-ne el rendiment, tenir al dia l’antivirus, fer una correcta administració de tot l’equip.

INICIACIÓ A PHOTOSHOP

Dimecres, d’11 a 12:30 h. Del 27 de gener al 10 de març (7 sessions)
Professor: Héctor Hernández

Aprendrem a utilitzar el Photoshop i a iniciar-nos en el món del retoc fotogràfic, aprendrem les eines per millorar el color, modificar la mida,
crear-hi efectes i corregir-ne detalls.

CONEIX LES APLICACIONS DE GOOGLE.

PETITS INVENTORS

Dimecres, de 18 a 19.30 h. Del 27 de gener al 10 de març (7 sessions)
Professor: Héctor Hernández

Utilitzem Google, però sabem tot el que pot arribar a fer? Aprendrem
a utilitzar totes les eines que ens ofereix Google: el núvol, tant per
documents com per fotografies, Calendar, Hangouts, Keeps, Meets...
No et sonen? No les utilitzes? Aquest és el teu taller.

Divendres, de 17.30 a 19 h
Dates: 22 de gener al 26 de febrer (6 sessions)
Edats: de 12 a 16 anys (ESO)

Inicia’t al món de la robòtica i la programació,
basada en STEAM, jugant
i divertint-te. Ho farem
connectant components
electrònics a la famosa
placa Arduino, amb la
que programarem sensors
de distància i llum, leds i
motors. També crearem
videojocs amb Scratch
controlats per la mateixa placa d’Arduino que
hem creat.

TASTA EL PUNT
COFFE TIME!

G

Divendres, a les 19 h.
Professor: Héctor Hernández

En aquesta nova situació hem hagut de recórrer a algunes aplicacions en línia per a estar en contacte amb els nostres familiars i amics,
i per seguir alguns tallers o xerrades per internet. Des del Punt Multimèdia La Marina, volem que tingueu un espai virtual on practicar
amb la tecnologia i l’ordinador, així que us proposem fer un cafè virtualment mitjançant Zoom, fer consultes amb el professor, conèixer
nova gent i practicar amb aquesta eina.

QUÈ SÓN ELS QR?
Divendres 5 de febrer, de 18.30 a 20 h
Professor: Héctor Hernández
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Des del confinament, els carrers, les
botigues, supermercats, restaurants i
bars s’han omplert de codis QR. Què
són? Per què serveixen? Com els podem llegir amb el nostre mòbil? Monogràfic gratuït per aprendre tot el que
necessites sobre els codis QR.

FES EL TEU ADHESIU PERSONALITZAT
(TALLER FAMILIAR)
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Divendres 12 de febrer, de 18.30 a 20 h
Professor: Héctor Hernández

Tens un patinet? Tens un monopatí? Vols personalitzar la carcassa
del teu smartphone?
Taller familiar per dissenyar, crear i enganxar el teu adhesiu personalitzat amb vinil allà on vulguis.
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EXPOSICIONS
MAKERS VS COVID
De l’11 al 29 gener
Inauguració i taller obert d'impressió 3D: divendres 15 de gener a les 18 h

Retrospectiva de la feina que s'ha fet des dels moviments makers
per donar resposta a les necessitats que han sorgit arran de la pandèmia de la covid-19. Des de viseres a respiradors, veuràs una mostra de les possibilitats que ofereix la fabricació digital al món actual.
Amb la col·laboració del FAB Casa del Mig - Punt Multimèdia i de
La Marina Viva.

AUTOSERVEI
Per posar en pràctica i experimentar tot el que hagis après sobre
internet i multimèdia. Els equips informàtics es poden utilitzar lliurement sempre que no hi hagi curs, en horari de 17 a 21 h. És necessari demanar CITA PRÈVIA via WhatsApp o correu electrònic.
Servei gratuït

CONSULTA ELS TEUS DUBTES
TALLERS PER A INFANTS I JOVES
SCRATCH, DISSENYA EL TEU PRIMER VIDEOJOC
Dijous, de 17.30 a 19 h. Del 14 de gener al 25 de febrer (6 sessions)
Edats: de 9 a 12 anys (de 4t a 6è)
Professor: Héctor Hernández

G

Taller en què t'endinsaràs en l'emocionant món de la programació
amb Scratch. Aprendràs a dissenyar diferents escenaris per crear
una petita història amb diversos personatges i objectes programables
com si es tractés d'un videojoc.

Si tens cap dubte referent a les noves tecnologies i la informàtica,
o necessites assessorament... demana CITA PRÈVIA per telèfon i
buscarem la millor solució per atendre’t!
Servei gratuït

NOU TALLER

G GRATÜIT

