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Per posar en pràctica i experimentar tot el que hagis après sobre
Internet i multimèdia. Els equips informàtics es poden utilitzar lliurement els dimarts i dimecres, sempre que no hi hagi curs i en horari
d’obertura del centre (de 17 a 21 h).
Servei gratuït
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Si tens cap dubte referent a les noves tecnologies i la informàtica, o necessites assessorament, apropa’t al Punt i en trobarem la
resposta.
Servei gratuït
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QUÈ ÉS EL PUNT MULTIMÈDIA?
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.

HORARI
De dilluns a divendres de 17 a 21 h.

QUÈ HI POTS UTILITZAR?
• Ordinadors amb Windows 10 connectats en xarxa i a Internet
• Impressores 3D (220x220x250mm) per filament PLA
• Talladora de vinil 8.5” x 6”
• Impressora làser B/N i color
• Kits d’Arduino amb sensors
• 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
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
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
SETEMBRE - DESEMBRE 2022

TALLERS

Inscripcions: a partir del 5 de setembre i fins a la data d’inici del
curs, de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h.

TALLERS D’INFORMÀTICA
Preus tallers:
General:
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
Aturats:

8 sessions
29,92 €
21,63 €
13,65 €
21,63 €

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 PER A USUARIS CURIOSOS
Dilluns, de 17 a 18.30 h, del 3 d’octubre al 28 de novembre
(8 sessions)
Professor: Man Hoh Tang

Un cop finalitzada la introducció a la informàtica, aquest taller vol
continuar desenvolupant la teva capacitat tecnològica amb exercicis
on aprendrem a gestionar el correu electrònic, la impressió en 3D, les
xarxes socials i la telefonia mòbil.

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA

Dilluns, de 18.30 a 20 h, del 3 d’octubre al 28 de novembre
(8 sessions)
Professor: Man Hoh Tang

T’has comprat un portàtil, però no saps què fer? En aquest taller
començarem a adquirir coneixements informàtics des de zero. Repassarem el teclat, aprendrem a cercar per internet i repassarem els
programes d’ofimàtica. I fins i tot. A perdre la por a d’impressió 3D.

DESCOBREIX EL POTENCIAL
DEL TEU TELÈFON MÒBIL

Dimarts, de 17 a 18.30 h, del 4 d’octubre al 29 de novembre
(8 sessions)
Professor: Man Hoh Tang

El taller està enfocat a
aquelles persones que
mai han tingut un telèfon intel·ligent i anirem
descobrint, setmana a
setmana,
aplicacions
interessants per al dia a
dia per treure tot el suc
al teu smartphone nou.

GMAIL I ALTRES SERVEIS DE GOOGLE

Dimecres, de 10.30 a 12 h, del 5 d’octubre al 30 de novembre
(8 sessions)
Professor: Man Hoh Tang

Utilitzem Google, però sabem tot el que pot arribar a fer? Aprendrem
a fer servir totes les eines que ens ofereix Google: el núvol, el Google
Fotos, Calendar, Hangouts, Keep, Meet... No et sonen? Si no les fas
servir, aquest és el teu taller.

RETOC DIGITAL AMB PHOTOSHOP

Dimecres, de 19 a 20.30 h del 5 d’octubre al 14 de desembre
(9 sessions)
Professor: Man Hoh Tang

G

Divendres, 2 de desembre, de 18 a 19.30 h
Professor: Man Hoh Tang

Tothom compra a través d’Internet menys tu? Tens por a patir una sorpresa desagradable o vols conèixer els riscos que té fer-ho? En aquesta trobada, aclarirem alguns dubtes sobre les pors a fer servir la xarxa.

G

En aquest taller interactiu, aprendrem a
introduir-nos a la robòtica gràcies a unes
peces de LEGO molt senzilles d’utilitzar.

IMPRIMEIX EL TEU BOOKMARK
AMB 3D

G

Preparem l’arribada de Nadal aprenent a crear una postal amb
llums LEDS que il·luminin els millors desitjos per al pròxim any.
Taller a realitzar conjuntament per un infant a partir de 8 anys i
una persona adulta.
Col·laboració amb el Centre Cívic Casa del Rellotge.

XERRADA: SEGURETAT A LA XARXA
PER A LES FAMÍLIES

G

Dimarts, 13 de desembre de 17.30 a 19 h
Professor: Man Hoh Tang

Et preocupa donar-li el primer telèfon al teu fill o filla? Li vols comprar un ordinador personal? En aquest taller parlarem de com posar límits amb el control parental i com introduir els més menuts a
la xarxa d’una forma segura i positiva.

PERSONALITZA LA TEVA
TASSA NADALENCA

G

Dijous, 15 de desembre de 17.30 a 19 h
Professor: Man Hoh Tang

TALLERS PER A FAMÍLIES, INFANTS I JOVES
Dijous, de 17.30 a 19 h, del 6 d’octubre
al 24 de novembre (6 sessions)
Edats: de 8 a 12 anys
Professor: Man Hoh Tang

G

Has sentit a parlar sobre l’Arduino, però no tens idea que és ni com
funciona? En aquest taller aprendrem algunes nocions bàsiques
d’electrònica mentre fem un petit projecte.
Taller a realitzar conjuntament per un infant a partir de 8 anys i
una persona adulta.
Col·laboració amb el Centre Cívic Casa del Rellotge.
Dijous, 1 de desembre de 17.30 a 19 h
Professor: Jordi Rimbau

TALLERS DE CREACIÓ DIGITAL I MULTIMÈDIA

PROJECTE WEDO AMB LEGO

Dijous 17 de novembre, de 17.30 a 19 h
Professor: Man Hoh Tang

FES LA TEVA POSTAL MÀGICA

*El preu d’aquest taller serà determinat pel Centre Cívic Casa del Rellotge. Taller proposat pel Centre Cívic Casa del Rellotge, on, aprendrem a fer servir les eines d’edició del programa Adobe Photoshop.
Serà un taller pràctic per millorar les nostres fotografies i la posterior
edició per tenir un producte final de qualitat.

XERRADA: SEGURETAT I COMPRES
A LA XARXA

INTRODUCCIÓ A L’ARDUINO

G

Dijous 20 d’octubre, de 17.30 a 19 h
Professor: Man Hoh Tang

Comença el curs i volem ajudar-te a gaudir de les teves lectures
preferides. T’ensenyarem a dissenyar en 3D i imprimirem uns marcadors 3D, que et permetran aguantar els llibres que llegeixis, amb una
sola mà. Taller a realitzar conjuntament per un infant a partir de
7 anys i una persona adulta.
Col·laboració amb el Centre Cívic Casa del Rellotge i la Marina Viva.

Taller on personalitzarem una tassa per mitjà del vinil. A partir d’ara,
esmorza o pren xocolata desfeta amb una tassa única que has dissenyat amb nosaltres.Taller a realitzar conjuntament per un infant a partir de 6 anys i una persona adulta.
Col·laboració amb el Centre Cívic Casa del Rellotge

ROBÒTICA AMB LEGO (PART 2)
Dijous, 22 de desembre de 17.30 a 19 h
Professor: Man Hoh Tang

G

Després de l’èxit de la primera part, repetim taller de robòtica amb
Lego. Taller a realitzar conjuntament per un infant a partir de 6
anys i una persona adulta.
Col·laboració amb el Centre Cívic Casa del Rellotge.

FAMILIAR
NOU TALLER

G GRATÜIT

