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Si tens entre 8 i 12 anys, t’agrada la tecnologia, la robòtica i el món
de la impressió 3D vine a l’espai de fabricació digital per infants del
Punt Multimèdia La Marina. Coneixeràs i aprendràs de manera divertida les eines que hi tenim durant les teves vacances de Nadal.
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AUTOSERVEI
13, 23, 109, 125,
N1, V3, V5 i H16

DE D
ÉU D

L10 Sud Foc

ARE

CASA DEL
RELLOTGE

LA M

MagòriaLa Campana

E
C. D

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

EL P
ORT

CONSULTA ELS TEUS DUBTES
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

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
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

CASAL D’HIVERN TECNOLÒGIC				MAPA

De 10 a 13 h
27, 28, 29 i 30 de desembre
Edats: de 8 a 12 anys
Professor: Héctor Hernández

TALLERS

Inscripcions: a partir de l’1 de setembre 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, complint totes les mesures sanitàries vigents.

TALLERS D’INFORMÀTICA I DE CREACIÓ
MULTIMÈDIA I MAKER
Preus tallers:
General:
9 sessions: 33,88 €, 5 sessions: 18,15 €, 4 sessions: 14,52 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta:
9 sessions: 15,42 €, 5 sessions: 8,26 €, 4 sessions: 6,61 €
Aturats:
9 sessions: 24,56 €, 5 sessions: 13,16 €, 4 sessions: 10,53 €
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.

PROGRAMARI ÚTIL PEL DIA A DIA

Dilluns, de 17 a 18.30 h
Del 27 de setembre al 29 de novembre (9 sessions)
Professor: Héctor Hernández
Aprendrem a treure profit dels programes informàtics i dels recursos
de l’ordinador per poder moure’ns dia a dia amb ell. Coneixerem les
eines que ens permeten tractar els documents, descarregar rebuts, organitzar arxius correctament, programes per veure i editar fotografies,
veure vídeos correctament i totes aquelles aplicacions de l’ordinador
que ens poder fer les gestions més fàcils.

SMARTPHONE, EL TEU MILLOR AMIC

Dimarts, de 17 a 18.30 h
Del 28 de setembre al 30 de novembre (9 sessions)
Professor: Héctor Hernández
Per aprendre a utilitzar les aplicacions del mòbil que són útils
per al nostre dia a dia i no quedar-nos desfasats: 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 29 de setembre al 24 de novembre (9 sessions)
Professor: Héctor Hernández
Estàs convençut que treus el màxim profit al teu ordinador? En aquest
taller aprendràs a organitzar-lo, 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.

PHOTOSHOP II			
Dimecres, d’11 a 12.30 h
Del 29 de setembre al 24 de novembre (9 sessions)
Professor: Héctor Hernández
Un cop ja coneixem els conceptes bàsics de Photoshop, continuarem avançant per aprendre tot el ventall de possibilitats que té aquest
programa: retoc d’imatges, primers fotomuntatges... Si tens nocions
bàsiques de Photoshop, però vols ampliar-les, aquest és el teu taller.

ÀLBUM FOTOGRÀFIC AMB SCRAPBOOKING
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 6 d’octubre al 3 de novembre (5 sessions)
Professora: Rosa Maria Vila

Realitza el teu propi àlbum fotogràfic mitjançant les tècniques
d’Scrapbooking. Amb la tecnologia de l’aula i la talladora de vinil, i
amb l’ajuda de tècniques d’estampació, pintura i scrap, podràs endur-te el teu àlbum personalitzat i fet totalment per tu. Material a càrrec de l’alumne.

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D			

Divendres, de 19 a 20’30 h
De l’1 al 22 d’octubre (4 sessions)
Professor: Héctor Hernández
Coneixeràs els fonaments bàsics de la impressió 3D, descobriràs webs per descarregar
models 3D, aprendràs a reparar-los i gestionar-los per imprimir-los en 3D. També podràs
crear el teu primer model i conèixer quin són els principals
programes per endinsar-se en
el món de la impressió 3D.

TASTA EL PUNT

QUÈ ÉS LA IMPRESSIÓ 3D?				
G
Divendres, 17 de setembre de 19 a 20.30 h
Professor: Héctor Hernández

Coneixerem els inicis de la impressió 3D, d’on va sorgir, les seves
aplicacions actuals, les sortides professionals i la seva utilitat pel
dia a dia de les persones. Un petit tast del taller “Iniciació a la impressió 3D”

QUÈ ÉS UNA PLACA ARDUINO?
Divendres 29 d’octubre de 19 a 20’30 h
Professor: Héctor Hernández

Ens iniciarem en la base de l’electrònica. Aprendrem a controlar dispositius i sensors de manera senzilla i intuïtiva, programarem i coneixerem els sensors més importants com els ultrasons, els polsadors
o els leds.

			
G

Coneixerem qui va crear la famosa placa de programació Arduino, i
per què. Quines utilitats té i perquè és una eina tant petita i potent.
Un petit tast del taller “Arduino 1: Iniciació”

DECORACIÓ DE NADAL AMB LLAPIS 3D
Taller familiar
Divendres 17 de desembre, de 18’30 a 20 h
Professor: Héctor Hernández

G

Utilitzarem el llapis 3D per crear decoracions de Nadal, per posar a
l’arbre o per fer un regal. Posarem en joc la imaginació i la creativitat.

TALLERS PER A INFANTS I JOVES			
ARDUINO: ENDINSA’T EN EL MÓN DE LA
PROGRAMACIÓ
		

Dijous, de 17’30 a 19 h
Del 7 d’octubre al 2 de desembre (9 sessions)
Edats: de 8 a 12 anys
Professor: Héctor Hernández
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.

ARDUINO 1: INICIACIÓ

		
Divendres, de 19 a 20.30 h
Del 12 de novembre al 3 de desembre (4 sessions)
Professor: Héctor Hernández
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