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PUNT MULTIMÈDIA LA MARINA 
SETEMBRE – DESEMBRE 2020

Districte de
Sants-Montjuïc 

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 

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 informa-
ció i la comunicació.

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.

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 grà-
fic, i creació de pàgines web: Photoshop CS6, Illustrator CS6, Dre-
amweaver CS6, After effects CS6 i Microsoft Office 2010.

• Ordinadors amb adaptacions per a persones amb discapaci-
tat 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 mo-
bilitat a les mans.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o 
perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desen-
volupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma pre-
sencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a 
l’equipament) el centre es reserva el dret a canviar el professo-
rat, 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.
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TALLERS PER A INFANTS I JOVES

MÓN MAKER I IMPRESSIÓ 3D
Dijous, de 17.30 a 19 h
Del 8 d’octubre al 12 de novembre (6 sessions)
Edats: de 9 a 12 anys (de 4t a 6è)
Professora: Elena Marín

Taller per iniciar-se al món maker i la fabricació digital. Descobrirem 
què són les impressores 3D, per a què serveixen, i quines solucions 
ofereixen a la societat d’avui en dia. Aprendrem a dissenyar objectes 
3D amb el programa Tinkercad i a imprimir-los!

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 20 h.

 
TALLERS D’INFORMÀTICA

 
Preus tallers:
General: 25,41 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 18,42 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 11,56 €
Persones a l’atur: 18,42 €
 
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 ORGANITZAR-TE A CASA
Dilluns, de 17 a 18.30 h. Del 28 de setembre al 16 de novembre (7 sessions)
Professora: Elena Marín

Aprendrem a organitzar les nostres tasques quotidianes amb l’ordinador 
mitjançant l’Excel. Amb aquest programa podrem portar el control del 
que gastem, fer llistes de convidats, llistes del que volem comprar, etc. A 
més, seguirem aprenent a organitzar els arxius del nostre ordinador.

TREU PROFIT DEL TEU MÒBIL
Dimarts, de 17 a 18.30 h. Del 6 d’octubre al 17 de novembre (7 sessions)
Professora: Elena Marín

Tens aplicacions al mòbil que no saps per què serveixen? Tens dub-
tes sobre com configurar el teu mòbil perquè sigui més pràctic? En 
aquest taller aprenem dia a dia el funcionament del nostre mòbil i fem 
que sigui una eina adaptada a les nostres necessitats. És un taller 
participatiu, obert a tot tipus de dubtes.

ORGANITZA LES TEVES FOTOS
Dimecres, de 9.15 a 10:45 h. Del 7 d’octubre al 18 de novembre (7 sessions)
Professora: Elena Marín

Aprendrem els recursos que té l’ordinador per a poder-lo aprofitar a 
nivell d’usuari. Ens centrarem en l’organització de fotografies i docu-
ments, i com passar-los a altres dispositius externs, com el mòbil. 
També aprendrem a crear presentacions per mostrar les fotografies 
de manera atractiva. 

TALLER DE VINILS DECORATIUS 
Dimecres, d’11 a 12:30 h. Del 7 d’octubre al 18 de novembre (7 sessions)
Professora: Elena Marín

Posarem en joc les nostres habilitats di-
gitals, i utilitzarem les noves tecnologies 
per a dissenyar amb l’ordinador vinils 
decoratius i tallar-los amb el plotter. No 
es necessiten coneixements previs en 
aquest àmbit, però sí en informàtica.

TASTA EL PUNT

VIDEOTRUCADES AMB ZOOM
Grup A: els dimarts 22 i 29 de setembre de 17 a 18:30 h
Grup B: els dimecres 23 i 30 de setembre de 18 a 19:30 h
Professora: Elena Marín

En aquesta nova situació hem ha-
gut de recórrer a algunes aplicaci-
ons en línia per a estar en contacte 
amb els nostres familiars i amics/
gues, i per seguir alguns tallers o 
xerrades per internet. Aprendrem a 
fer videotrucades i a participar en 
activitats des de casa amb l’eina 
Zoom, una de les més utilitzades 
per la majoria de centres cívics i 
d’altres entitats. En col·laboració 
amb el Centre Cívic Casa del Re-
llotger.

CREA LA TEVA POSTAL DE NADAL 
Dimarts 14 de desembre, de 18.30 a 20 h
Professora: Elena Marín

Crearem postals de Nadal amb l’ordinador i aprendrem a compar-
tir-les amb tots els familiars i amics per internet, amb el mòbil, etc. 

INICIACIÓ A INTERNET
Dimecres, de 18 a 19.30 h. Del 7 d’octubre al 18 de novembre (7 sessions)
Professora: Elena Marín

Sabem que ho podem trobar tot a internet, però sabem quina és la 
millor manera per buscar-ho? El navegador ens ajuda a organitzar-nos 
per internet, a guardar les nostres cerques preferides i a descarregar 
arxius. En aquest taller, ens endinsarem a tot el món d’internet!

ROBÒTICA A FONS AMB MINDSTORMS
Divendres, de 17.30 a 19 h
Del 13 de novembre al 18 de desembre (6 sessions)
Edats: de 12 a 16 anys (ESO)

Continuarem descobrint les opcions que ens ofereixen els robots 
programats amb Mindstorms, amb més sensors i més possibilitats, 
per desenvolupar la imaginació, la lògica, i aprendre de manera di-
vertida.

CREA DECORACIONS DE NADAL EN 3D
Dimecres 16 de desembre, de 17.30 a 19 h
Edat: A partir de 9 anys
Professora: Elena Marín

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

Per posar en pràctica i experimentar tot el que hagis après sobre 
internet i multimèdia. Els equips informàtics es poden utilitzar lliu-
rement sempre que no hi hagi curs, en horari de 16 a 20 h durant el 
mes de setembre i de 17 a 21 h a partir de l’octubre. És necessari 
demanar CITA PRÈVIA. 
Servei gratuït

GRATÜIT

NOU TALLER

G

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


