
INFORMÀTICA PER A GENT GRAN

General: 29,04 € 
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 21,05 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 13,21 €
Aturats: 21,05 €

APPS IMPRESCINDIBLES PEL TEU MÒBIL
Del 30 de setembre al 18 de novembre (8 sessions)
Dimecres, de 10 a 11.30 h 
Professor: Jaime Rodríguez

Descobreix les últimes novetats i aplicacions per fer servir amb el teu 
smartphone. Des d’aplicacions per entrenar el teu cos i la teva ment, 
fi ns a fer servir el Chromecast per veure el contingut del teu mòbil al 
televisor. Tot un món per aprendre! 

VIDEOTRUCADES AMB L’ORDINADOR I MÒBIL 
Del 30 de setembre al 18 de novembre (8 sessions)
Dimecres, de 11.45 a 13.15 h
Professor: Jaime Rodríguez

En aquest taller aprendràs a fer servir diferents plataformes per a co-
municar-te des de casa. Treballarem amb Zoom, Meet i Whatsapp.

COMPRA SEGUR PER INTERNET
Del 28 de setembre al 23 de novembre (8 sessions)
Dilluns, de 16.30 a 18 h
Professora: Helena Galí

Perd la por a comprar per Internet. En aquest taller, aprendràs a com-
prar de manera segura ja siguin queviures de proximitat, objectes 
de segona mà o el que necessitis. Descobriràs com funcionen grans 
portals com Amazon, Wallapop o Pagesia a casa.

EXPOSICIONS

De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 h

MAKERS VS COVID 
Del 7 de setembre al 29 d’octubre 
Inauguració: dimarts 8 de setembre a les 19.30 h

Aquesta exposició vol ser una re-
trospectiva de la feina que s’ha fet 
des dels moviments Maker per do-
nar resposta a les necessitats que 
han sorgit amb la pandèmia del Co-
vid19. Des de viseres a respiradors, 
veuràs una mostra de les possibili-
tats que ofereix la fabricació digital 
al món actual. 

LA RODA
Del 3 de novembre al 28 de desembre
Inauguració: dijous 5 de novembre a les 19.30 h
Artista: Daniel Zühlke

Aquesta exposició acollirà el projecte guanyador de la convocatòria 
d’arts i tecnologia per a joves creadors La Roda. Al llarg de quatre 
mesos, la persona seleccionada ha estat desenvolupant la seva pro-
posta i fi nalment, en aquesta exposició es podrà conèixer el resultat i 
el procés de l’experiència.

NOU TALLER

GRATUÏT

JORNADES I CONVOCATÒRIES

Per disposar de la informació de totes les activitats que es realit-
zaran consulteu la nostra web puntmultimedia.org.

COMPETICIÓ DE ROBÒTICA WRO 
CATEGORIA WEDO I OPEN
Divendres 23 d’octubre, de 18 a 21 h 

World Robot Olympiad és una competició 
de robòtica educativa d’àmbit 
internacional que cada any proposa 
diversos reptes. Al Fab Casa del mig 
tindrem el torneig pels més petits, 
en dos categories. Més informació a 
puntmultimedia.org/wro i a wroboto.es

Categoria We Do (de 6 a 10 anys): El repte consisteix a construir 
un robot que pugui recollir els infants a casa seva i transportar-los a 
l’escola en un taulell preestablert. A més, el robot també ha de poder 
lliurar fruita a l’escola.

Categoria Start MindStorms (de 7 a 12 anys): Un poble ha estat 
colpejat per un fort vendaval. El subministrament elèctric no funcio-
na. Calen subministraments d’emergència. Es necessita la teva ajuda. 
Una categoria per a Mindstorm però de nivell iniciació per equips que 
acaben de començar. 

HORARIS:
De dilluns a divendres de 17 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 h

ESPAI MAKER - FAB CASA DEL MIG:

L’espai maker de la Casa del Mig és un espai de fabricació, creació 
i formació què està equipat amb diferents màquines de prototipatge 
i fabricació digital. Vine a utilitzar la nostre maquinària i desenvolupa 
el teu projecte. Disposem de:

• Impressores 3D de fi lament: BCN3D+, WITBOX, SIGMA (doble ex-
trusor) i SIGMAX (gran format)

• Impressora 3D de resina RESINCAT
• Talladora làser IGNIS i EPILOG mini
• Fresadora ROLAND
• Plòter de tall ROLAND
• Kits d’electrònica
• Ordinadors amb programari específi c

Serveis de l’espai maker:
• Autoservei de màquines
• Espai de treball - coworking amb connexió a internet
• Assessorament de projectes pel ciutadà, entitats i centres educatius
• Formació específi ca de maquinària

Horari espai maker: de dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h.

Consulta els preus i condicions venint al FAB o a puntmultimedia.org

EXPOSICIONS DE CREACIÓ DIGITAL

Cada mes, el FAB Casa del Mig Punt Multimèdia presenta nous artis-
tes digitals. Pots sol·licitar realitzar una exposició a 
www.puntmultimedia.org/contacte-expo/

ACTIVITATS AMB ESCOLES

Des del FAB volem impulsar el treball en xarxa entre centres educa-
tius de primària, secundària o cicles formatius què vulguin conèixer i 
endinsar-se en el món de la robòtica, la fabricació digital i les noves 
tecnologies.

Serveis a escoles:
• Visites al FAB Casa del Mig
• Tallers de descoberta i experimentació per alumnat
• Acompanyament en treballs de recerca
• Tallers per a professorat de diferents etapes educatives
Sol·licita una activitat escrivint a espaimaker@puntmultimedia.org 

SERVEIS QUE OFEREIX EL FAB CASA DEL MIG 
PUNT MULTIMÈDIA

TALLERS MAKER EN FAMÍLIA

MUNTA I PROGRAMA EL TEU ROBOT 
AMB LEGO MINDSTORM
Divendres 18 de setembre, de 17.30 a 19.30 h 
Inscripció: a puntmultimedia.org
A càrrec de Sergi Oliva

Vine a conèixer els robots Lego Mindstorm, el muntaràs i aprendràs a 
programar-lo per poder superar reptes en família. Taller a fer conjun-
tament per una persona adulta i un infant a partir de 8 anys.

DECORACIONS DE CASTANYADA AMB VINILS
Divendres 30 d’octubre, de 17.30 a 19.30 h 
Inscripció: a puntmultimedia.org
A càrrec de Belén Fernández

Vine a fer-te les teves pròpies enganxines de castanyada! Faràs el teu 
disseny, el tallaràs amb la viniladora i l’aplicaràs allà on vulguis ja sigui 
una llibreta, un vidre o un ordinador. Taller a fer conjuntament per una 
persona adulta i un infant a partir de 8 anys

Activitats
tardor
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TALLERS
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre i fins un dia abans de l’inici 
del curs. 
Pots inscriure’t de manera presencial, de dilluns a divendres, de 17 
a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 h o, de manera online a puntmulti-
media.org

Preus:
Curs de 6 hores Curs de 12 hores 
Preu general: 27,88 € Preu general: 55,76 € 
Preu estudiant: 21,85 € Preu estudiant: 43,71 € 
Preu aturat: 15,03 € Preu aturat: 30,06 € 

Per poder gaudir del preu d’estudiant cal presentar el carnet d’estu-
diant vigent o la matrícula.
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

ADREÇA 
Casa del Mig - Parc de l’Espanya Industrial
Muntadas, 1-5, 08014 Barcelona
Tel. 932 914 262 / 932 914 252
puntmultimedia@puntmultimedia.org
puntmultimedia.org
barcelona.cat/sants-montjuic

HORARI 
De dilluns a divendres de 17 a 21.30 h 
i dissabtes de 10 a 14 h

TRANSPORTS 
Tren Barcelona Sants
Ferrocarrils pl. Espanya
Bus 32, 44, 50, 78, 109, 115, D20, V5 i V7
Metro Sants Estació (L3 i L5), Tarragona (L3)
i Hostafrancs (L1)

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 
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TALLERS DE CREACIÓ MULTIMÈDIA I MAKER
 

FES LA TEVA WEB EN 3 TARDES 
6, 7, 8 d’octubre 
De 19 a 21 h (6 hores)
Professor: Oriol Blas

El gestor de continguts més potent i flexible del mercat, aprendràs 
a fer sliders, portfolis, formularis, galeries i moltes més funcions que 
necessites per la teva web, canviant fàcilment de plantilla i coneixeràs 
els principals plugins del mercat.

MODELA 3D AMB SKETCHUP 
Divendres 16 d’octubre de 17.30 a 20.30 h, 
i dissabte 17 d’octubre de 10 a 13 h (6 hores)
Professora: Belén Fernández

Aprèn a modelar en 3D amb l’aplicació gratuïta SketchUp, una eina en 
línia fàcil i intuïtiva que et permetrà crear tot tipus de models a escala 
i aptes per a impressió 3D.

INICIACIÓ A IMPRESSIÓ 3D 
Divendres 6 de novembre de 17.30 a 20.30 h, 
i dissabte 7 de novembre de 10 a 13 h (6 hores)
Professora: Belén Fernández

Vine a fer les teves primeres impressions 3D amb filament. Aprendràs 
a aconseguir models 3D en línia i a gestionar-los amb el programa 
Cura per fer tot tipus d’impressions. A més, durant el curs tindràs ac-
cés lliure a les impressores per materialitzar els teus projectes 3D.

INICIACIÓ A L’ARDUINO 
Divendres 13 de novembre de 17.30 a 20.30 h, 
i dissabte 14 de novembre de 10 a 13 h (6 hores)
Professor: Gabriel Salmerón

Taller en línia on aprendrem a controlar dispositius i sensors de mane-
ra senzilla i intuïtiva. Ens iniciarem en la base de l’electrònica, progra-
marem i coneixerem els sensors més importants com els ultrasons, 
polsadors, leds...

SENSORS PER ARDUINO   
Divendres 20 de novembre de 17.30 a 20.30 h, 
i dissabte 21 de novembre de 10 a 13 h (6 hores) 
Professor: Ricard Gómez

Si ja teniu alguna noció d’Arduino i voleu provar varis sensors, és 
el curs ideal per aprendre a configurar i programar els sensors més 
importants d’Arduino. Un taller pràctic on el centre proveirà de tot el 
material necessari per fer pràctiques individuals.

DISSENY DE PCB AMB FRITZING 
1, 2, 3 de desembre
De 19 a 21h (6 hores)
Professor: Gabriel Salmerón

Taller en línea on aprendrem a dissenyar una PCB professional per 
a dissenyadors i artistes perquè puguin passar de prototips a pro-
ductes finals.

FES LA TEVA BOTIGA ONLINE 
AMB PRESTASHOP 
Divendres 11 i 18 de desembre de 17.30 a 20.30 h, 
i dissabte 12 i 19 de desembre de 10 a 13 h (12 h) 
Professor: Jaime Rodríguez

Aprèn a fer el teu portal de compres amb PrestaShop, un gestor de 
continguts lliure i de codi obert que permet crear establiments en línia 
des de petites empreses a grans corporacions.

WORKSHOPS - XERRADES
 

PORTES OBERTES  
Dimecres 9 de setembre, de 19 a 20.30 h
Inscripció: a puntmultimedia.org 

Vine a descobrir que és un espai maker i totes les tecnologies que tre-
ballem, veurem com funcionen les diferents màquines i si teniu algun 
projecte us escoltarem per tal de poder-vos orientar.

CAPACITACIÓ MAKER 
Inscripció: a puntmultimedia.org 

Impressió 3D amb filament
Dimecres 16 de setembre, de 19 a 20.30 h

Tall amb plòter de vinil
Dimecres 14 d’octubre, de 19 a 20.30 h

Tall amb làser 
Dimecres 18 de novembre, de 19 a 20.30 h

Anima’t i descobreix com 
utilitzar les màquines de fa-
bricació digital amb els nos-
tres tallers de capacitació. 
Aquests tallers són necessa-
ris per poder fer ús de l’auto-
servei de l’espai maker FAB 
Casa del Mig, si no es tenen 
coneixements previs.

TALLERS DE FABRICACIÓ DIGITAL I ROBÒTICA  
PER INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

 
PETITS INVENTORS 
Del 29 de setembre al 17 de novembre (8 sessions)
Dimarts, de 17 a 18.30 h
Edats: de 7 a 10 anys. Preu: 43,71 €
Professors: Helena Galí i Oriol Blas

Per tots aquells que ja heu fet robòtica amb nosaltres o per nous 
inventors, aquest nou curs seguirem amb el Lego WEDO el primer 
trimestre, sense deixar de vista modelat 3D i la fabricació digital.

ROBÒTICA, FABRICACIÓ I 3D
De l’1 d’octubre al 19 de novembre (8 sessions)
Dijous, de 17 a 18.30 h
Edats: de 10 a 13 anys. Preu: 43,71 €
Professor: Sergi Oliva

Taller per iniciar-se al món de la fabricació digital i la robòtica. Segui-
rem amb la construcció de robots Mindstorm i aprendrem a dibuixar 
en 3D i imprimir peces pels robots i incentivar la creativitat amb la 
fabricació digital.
 

VIDEO I IMATGE AMB PREMIERE I PHOTOSHOP
Del 30 de setembre al 18 de novembre (8 sessions)  
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Edats: de 13 a 16 anys. Preu: 43,71 €
Professors: Oriol Blas

Un taller pels adolescents per explorar el món multimèdia amb edició 
de vídeo i Photoshop per tal de crear un videoclip i aprendre a fer 
retocs fotogràfics com experts professionals sense deixar de pas-
sar-ho bé.

DESENVOLUPEM PROJECTES 3D
Les dates s’aniran publicant a www.meetup.com/3D-Print-Barcelona
A càrrec de 3dprintbarcelona.org

Trobades en línia per desenvolupar de manera col·laborativa diferents 
projectes relacionats amb impressió 3D. La temàtica dels projectes 
s’anirà publicant a www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

GIRLS ON PROTOBOARD - 
NOIES & TECNOLOGIA 
Les dates s’aniran publicant a Twitter @GProtoboard
A càrrec de GirlsOnProtoboard

Trobada de noies per aprendre tecnologia de manera col·laborativa i 
en comunitat, partint d’un nivell bàsic. Per explorar i treballar sobre di-
ferents eines com ara Arduino, makey makey, wearables, processing, 
entre d’altres.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o per-
què qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupa-
ment de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial 
(donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipa-
ment) el centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calen-
dari de les sessions, l’horari i el format dels tallers. Aquesta variació 
no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.


