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HORARI 
De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h 

TRANSPORTS 
FFCC: Magòria - La Campana
BUS: 13, 23, 109, 125, V3, V5 i H16
Metro: L10 Sud Foc 

MAPA

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

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 
Internet 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
• 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 amb trackball que en permeten la 
utilització per a persones amb dificultats de mobilitat a les mans.
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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 PER A INFANTS I JOVES

MINECRAFT I EDUCACIÓ
Horari: divendres, de 17.30 a 19 h
Dates: 18 i 25 de gener (2 sessions d’1,5 hores)

Edats: de 10 a 13 anys
A càrrec de Focus
Els videojocs poden ser una 
eina per treballar diferents 
aspectes del desenvolupa-
ment de les persones. Les 
relacions grupals, l’autoco-
neixement, el lideratge i la 

gestió de les emocions, són alguns dels elements que el joc Minecraft 
ens permet treballar. En aquest taller, treballarem junts i ens organitza-
rem per aconseguir construir projectes molt interessants!

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

 
TALLERS D’INFORMÀTICA

 
Preus tallers:
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 BÀSICA
Horari: dilluns, de 17 a 18.30 h. Dates: del 28 de gener al 25 de març  
(9 sessions d’1,5 hores). Professora: Elena Marín

Per aprendre a utilitzar l’ordinador i treure-li el màxim de profit: des 
d’organitzar els nostres documents fins a utilitzar els programes bà-
sics: el Microsoft Word per a escriure textos, el navegador d’internet, 
el reproductor de música, el de fotos, etc. 

MÒBIL I APLICACIONS ÚTILS
Horari: dimarts, de 17 a 18.30 h. Dates: del 29 de gener al 26 de març  
(9 sessions d’1,5 hores). Professora: Elena Marín

Per conèixer millor el mòbil i les aplicacions que poden ser més útils 
(Google Maps, TMB, agenda...). També aprendrem els aspectes bà-
sics de la configuració per adaptar el mòbil a les nostres necessitats. 
Un taller participatiu, obert a tot tipus de dubtes.

VÍDEO AMB EL MÒBIL  
I EDICIÓ AMB MOVIE MAKER 
Horari: dimecres, de 9.30 a 11 h. Dates: del 30 de gener al 27 de març  
(9 sessions d’1,5 hores). Professora: Irene Ródenas

Aprendràs a utilitzar la cà-
mera del mòbil per a gra-
var vídeos, a passar-ho 
a l’ordinador, i a editar-lo 
amb al Movie Maker per a 
crear les teves pel·lícules i 
poder-les presentar a tot-
hom!

MICROSOFT OFFICE II
Horari: dimecres, d’11 a 12.30 h. Dates: del 30 de gener al 27 de març  
(9 sessions d’1,5 hores). Professora: Irene Ródenas

Seguirem aprenent les eines del paquet Microsoft Office que permeten 
el tractament de textos i dades en molts formats diferents. Coneixerem 
recursos molt pràctics amb l’ordinador per a gestionar millor els nostres 
documents.

CORREU ELECTRÒNIC II I APLICACIONS GOOGLE
Horari: dijous, de 19 a 20.30 h. Dates: del 31 de gener  
al 28 de març (9 sessions d’1,5 hores). Professora: Elena Marín

Aprofundirem en el correu electrònic i veurem les oportunitats que ens 
ofereixen les aplicacions Google (xats, documents en línia, núvol...). Co-
neixerem també la utilitat del correu electrònic per a fer tràmits per internet.
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TALLERS D’IMPRESSIÓ 3D

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D
Horari: dimecres de 18.30 a 20.30 h
Dates: del 6 al 27 de febrer (4 sessions de 2 hores)

Per aprendre a fer les pri-
meres impressions amb 3D. 
Coneixeràs els fonaments 
bàsics de la impressió 3D, 
així com el modelatge i des-
càrregues a través de webs i 
a gestionar els diferents mo-
dels i arxius amb Slic3r.

MÓN MAKER I IMPRESSIÓ 3D
Horari: divendres, de 17.30 a 19 h
Dates: del 8 de febrer al 15 de març (6 sessions d’1,5 hores)

Edats: de 10 a 13 anys
Per iniciar-se al món maker, a la creació i la fabricació digital. Apren-
dràs a modelar objectes amb Tinkercad per imprimir-los en 3D, uti-
litzant diferents tècniques. 

TASTA EL PUNT

TRÀMITS PER INTERNET
Data: dimarts 2 d’abril. Horari: 18.30 a 20 h
A càrrec de: Elena Marín

Vols aprendre a utilitzar internet per comprar en línia, reservar viatges, 
bitllets de tren, o consultar les teves dades mèdiques? En aquest 
taller, aprendrem a utilitzar la xarxa per a realitzar tràmits de manera 
més còmode, des de casa.

APRÈN IDIOMES PER INTERNET
Data: dijous 4 d’abril. Horari: 18.30 a 20 h
A càrrec de: Elena Marín

Coneixerem eines i re-
cursos gratuïts que ens 
ofereix Internet perquè 
ens resulti més fàcil i 
entretingut aprendre idi-
omes (traductors, pàgi-
nes d’activitats, materi-
als, jocs,…)


