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ADREÇA 

Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116 - 08038 Barcelona
Tel. 933 318 561
lamarina@puntmultimedia.org
puntmultimedialamarina.cat

HORARI 

De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h 

TRANSPORTS 

FFCC: Magòria - La Campana
BUS: 13, 23, 72, 109, 125, N1, V3, V5 i H16

MAPA

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 l’informem que les seves dades de 
caràcter personal estan incorporades a un fitxer informatitzat de contactes del Punt 
Multimèdia de la Marina de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, 
que n’és el responsable i que el cedeix a Calaix de Cultura S.L., empresa gestora del 
servei. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mante-
nir-lo informat dels serveis que ofereix. El titular té dret a exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Punt Multimèdia, amb domicili al Pg. 
de la Zona Franca, 116, 08038 Barcelona.

C. DE LA MINERIA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C. 
DE L

A 
MAR

E D
E D

ÉU
 D

EL
 PO

RT
C.

 D
EL

S 
FE

RR
OC

AR
RI

LS
 C

AT
AL

AN
S

PL. 
D’ILDEFONS

CERDÀ

C.
 D

EL
 S

EG
UR

A

C. DE LA FONERIA

13, 23, 72, 109, 125, 
N1, V3, V5 i H16

Magòria-
La Campana
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QUÈ ÉS EL PUNT MULTIMÈDIA?
El Punt Multimèdia la Marina posa a l’abast de tothom les eines ne-
cessàries per poder descobrir, aprendre i utilitzar tots els recursos 
que actualment ens ofereixen les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació.

QUÈ US OFEREIX?
Autoservei
Per posar en pràctica i experimentar tot el que hagis après sobre In-
ternet i multimèdia.

HORARI
De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h

QUÈ HI POTS UTILITZAR?
• Ordinadors amb Windows 10 connectats en xarxa i a Internet
• Càmera de fotografia digital
• Escàner
• 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 fí-
sica. Concretament es disposa de 3 teclats (dos de teclat gran i 1 
amb cobertor) així com ratolins de bola gran que en permeten la 
utilització per a persones amb dificultats de mobilitat a les mans.
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TASTA EL PUNT
 

eBIBLIO
Data: dilluns 15 de gener, de 18.30 a 20 h
Professor: Joan Giménez

Veurem com funciona el préstec de llibres electrònics amb l’aplicació 
eBiblio. Aprendràs a accedir a tota la col·lecció de llibres disponibles 
i a descarregar-los en el teu dispositiu. 

LA MEVA SALUT
Data: dimarts 10 d’abril, de 18.30 a 20 h
Professor: Joan Giménez

A través del portal del Institut Català de la Salut esbrinarem com po-
dem demanar hora amb el metge de capçalera o consultar les visi-
tes pendents. 

ORGANITZA EL TEU ORDINADOR   
Horari: dimecres, d’11 a 12.30 h. Dates: del 31 de gener al 28 de març
(9 sessions de 1,5 hores). Professor: Joan Giménez

Estàs convençut que treus el màxim profi t del teu ordinador? En 
aquest taller aprendràs a organitzar l’ordinador, a saber quins progra-
mes ha de tenir i com aconseguir-los, millorar-ne el rendiment, instal-
lar-hi l’antivirus, fer una correcta administració de les carpetes, etc. 

INTRODUCCIÓ AL PREMIERE  
Horari: dimecres, de 18.30 a 20.30 h. Dates: del 31 de gener 
al 14 de març (7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez            

Descobreix un dels millors 
programes d’edició de ví-
deo del mercat. Aprendràs 
a crear amb qualsevol ti-
pus de vídeo HD o com-
primit per Internet, des de 
muntatges senzills fi ns a 
transicions i efectes es-
pectaculars.

EXPLORA, RESERVA I COMPRA PER INTERNET  
Horari: dijous, de 17 a 19 h. Dates: de l’1 de febrer al 15 de març 
(7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez

Taller per conèixer a fons els grans portals webs d’Internet. Aprendràs 
a buscar i reservar hotels, a cercar informació d’interès i mapes per 
als teus viatges... També aprendràs a comprar tot tipus d’articles per 
Internet de manera segura.
 

ELS SECRETS DE LA ROBÒTICA 
PER INFANTS 
Horari: divendres, de 17.30 a 19 h. del 2 de febrer al 9 de març 
(6 sessions d’1,5 hores). Edats: de 8 a 12 anys. 

Gratuït (inscripció prèvia) 
Descobreix com programar un robot amb Lego 
We-Do 2.0, l’equip de robòtica de Lego Edu-
cation. T’endinsaràs en el món de la robòtica, 
modifi cant els comportaments dels robots que 
construiràs per superar diferents reptes. 

CONSULTA ELS TEUS DUBTES

Si tens cap dubte referent a les noves tecnologies i la informàtica, o 
necessites assessorament... vine al Punt i pregunta’ns!
Tots els divendres a partir de les 19.30 h.
Servei gratuït.

TALLERS 
Inscripcions: a partir de l’11 de desembre i fi ns la data d’inici del 
curs, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
 

TALLERS D’INFORMÀTICA
 
Preus tallers de 14 hores:
General: 33,88 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 24,56 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 15,42 €
Aturats: 24,56 €
 
Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acredi-
tar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral 
de no més d’un mes d’antiguitat.

INFORMÀTICA PER A PRINCIPIANTS          
Horari: dilluns, de 17 a 19 h. Dates: del 29 de gener al 12 de març 
(7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez

Per aprendre tot allò que sempre has volgut saber i mai t’han ex-
plicat: gestionar millor el teu ordinador, escoltar-hi música, veure-hi 
pel·lícules, treballar amb el llapis de memòria i conèixer el funciona-
ment de Google... Un taller participatiu, obert a tot tipus de dubtes.

XARXES SOCIALS       
Horari: dimarts, de 17 a 19 h. Dates: del 30 de gener al 13 de març 
(7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez

Aprendràs a fer servir les xarxes socials de Facebook i Instagram de 
manera segura, a publicar tot tipus de continguts ja siguin fotografi es, 
vídeos o pàgines webs i a confi gurar correctament la privacitat del 
teu perfi l.

POSA’T AL DIA AMB EL TEU SMARTPHONE!           
Horari: dimecres, de 9.30 a 11 h. Dates: del 31 de gener al 28 de març 
(9 sessions de 1,5 hores). Professor: Joan Giménez

En aquest taller aprendràs a fer servir apps interessants del teu 
smartphone com són l’Instagram, el Messenger, Snapchat, el 
calendari... Vine a descobrir aplicacions interessants i divertides, o 
simplement a resoldre dubtes. Aquest és el teu curs!

Descobreix un dels millors 
programes d’edició de ví-
deo del mercat. Aprendràs 
a crear amb qualsevol ti-
pus de vídeo HD o com-
primit per Internet, des de 
muntatges senzills fi ns a 
transicions i efectes es-
pectaculars.
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