FES EL TEU PLAT COMBINAT
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Data: dimecres 10 d’octubre, de 18 a 21 h. A càrrec d’Alicia de Manuel
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
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El plat combinat és un clàssic de la nostra gastronomia. En aquest
taller analitzarem, diseccionarem, conceptualitzarem i aprendrem les
claus fonamentals que es necessiten per crear el plat combinat perfecte. Però amb una particularitat, no el cuinarem (perquè a cadascú
li agraden els ous fregits a la seva manera!). Farem servir eines maker
per poder dissenyar el nostre menú únic de plats combinats!

E
C.

RM

EN

GA

RD

Data: dimecres 24 d’octubre, de 19 a 21 h. Preu: 2 €
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona
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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
Barcelona Sants
pl. Espanya
32, 44, 50, 78, 109, 115, D20, V5 i V7
Sants – Estacio (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

Per iniciar-se al modelat per a impressió 3D a través d’aquesta senzilla
aplicació allotjada a Internet, per a infants i adults.

INTRODUCCIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D
Data: dimecres 14 de novembre, de 19 a 21 h
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

Xerrada pensada per nouvinguts al món de la impressió 3D. S’explicaran quines tecnologies existeixen, quins són els materials i els seus
preus, programaris de disseny que existeixen…

JOCS DE TAULA I IMPRESSIÓ 3D
Data: dimecres 12 de desembre, de 19 a 21 h.
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

Per descobrir com fabricar jocs de taula mitjançant impressió 3D.

MEET GIRLS ARDUINO
Dates: s’aniran publicant a www.meetup.com/fabcasadelmig
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig

Trobada de noies per aprendre Arduino de manera col·laborativa i en
comunitat, partint d’un nivell bàsic de programació.

PYTHON CODING DOJOS
Dates: dissabtes 15 de setembre, 20 d’octubre, 24 de novembre
i 15 de desembre. Horari: de 10 a 13.45 h
Inscripció via www.meetup.com/python-185

Els Coding Dojos són una manera diferent de practicar i ampliar els
teus coneixements de programació en Python a través de la resolució,
en petits grups, de diferents problemes plantejats en cada sessió.
* Es necessari disposar de portàtil propi per participar a l’activitat.
Places limitades a 20 persones per sessió.

DIMARTS DE FOTOGRAFIA

Districte de
Sants-Montjuïc

Horari: de 19.30 a 20.30 h

Cada primer dimarts de mes l’AFOSANTS (l’Associació Fotogràfica de
Sants) ofereix una tarda fotogràfica oberta a tothom, on podreu gaudir
d’activitats diverses al voltant del món de la fotografia.
Més informació: http://www.afosants.cat/web/

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

MELPOMENI PINELOPI
Del 3 al 29 de setembre. Inauguració: dilluns 3 de setembre, a les 19.30 h

Artista: Maria Papadopoulos. L’obra explora la descontextualització
de la fotografia suprimint el sistema de símbols tradicional, comprès
per la interpretació del que es veu, per reutilitzar només els trets, les
línies i els traçats que perduren en la fotografia. El contingut visual
de la mostra està manipulat per un programari creant així estampats
impresos en seda, paper i altres suports.

ANTOLOGÍA DEL PLATO COMBINADO:
PAN, VINO Y POSTRE O CAFÉ INCLUIDO
Del 3 al 29 d’octubre. Inauguració: dimecres 3 d’octubre, a les 19.30 h

Artista: Alícia de Manuel. Estudi d’aproximació a l’estètica del plat
combinat, les seves variacions i els seus menús. Un recorregut per
la gastronomia més icònica, fotogènica i folklòrica, l’autèntica cuina
d’“avantguarda”. Aquest projecte va començar fa 2 anys a les xarxes
socials i arriba ara, en directe, des del Bar Conchi. Que aprofiti!”

AMB NOM DE DONA
Del 31 d’octubre al 30 de novembre. Inauguració: dimecres 31 d’octubre,
a les 19.30 h

Artista: Lucía Segurajáuregui. Recull de retrats que fan referència a
algunes de les dones del llibre d’Eduardo Averbuj Amb Nom de Dona,
històries d’inventores i descobridores, un relat històric sobre la vida de
diferents dones del món de la ciència i la tecnologia. Les il·lustracions
estaran acompanyades d’alguns dels fragments del mateix llibre.

AL MAL TEMPS, BONA CARA. UN CAMÍ DE VALENTS
Del 3 al 29 de desembre. Inauguració: dilluns 3 de desembre, a les 19.30 h

Artistes: TRACE (Associació Catalana de Dany Cerebral Adquirit).
Una exposició sobre valents; persones que s’esforcen cada dia per
superar-se, per seguir endavant buscant nous camins, amb esperança i il·lusió. Com va dir Paulo Coelho: “Cuando no se puede volver
atrás, sólo hay que buscar la mejor forma de avanzar”, i això és el que
volen transmetre: davant les situacions difícils cal buscar solucions
amb optimisme, afrontar el futur amb valentia i buscar un motiu per
seguir avançant.

JORNADES, FESTIVALS I CONCURSOS
CONCURS CREATIVE 8A EDICIÓ
8a Convocatòria Creative - Concurs de composició digital
Organitza: FAB Casa del Mig i Associació Afosants

Torna el Creative en la seva 8a edició. Concurs orientat a tots els creatius del nostre país que us convida, un any més, a participar amb els
vostres treballs fotogràfics de composició digital. A partir de l’1 de
setembre i fins al 9 de desembre de 2018 teniu temps de presentar les
vostres obres. Per a més informació sobre com participar-hi consulteu
les bases: www.puntmultimedia.org/creative

FESTIVAL VISUAL BRASIL 2018 - 16A EDICIÓ
festivalvisualbrasil.com
Dates: 28 i 29 de setembre. Entrada gratuïta
Horari: Divendres de 18 a 1 h i dissabte de 18 a 2 h
Lloc: Punt Multimèdia / Parc de l’Espanya Industrial

El Festival VISUAL BRASIL realitzarà la seva setzena edició els dies 28
i 29 de setembre al Punt Multimèdia en el context de la Festa Major
d’Hostafrancs. En aquesta ocasió celebrem junts amb artistes locals
i internacionals una trobada d’investigació en el camp de l’audiovisual contemporani: tallers, xerrades, videoart, mapping, performances
audiovisuals i instal·lacions. Una activitat que enfoca la producció de
vídeo en temps real i la cultura de creació lliure.

RUTAPP 2018: GIMCANA TECNOLÒGICA
PER FER ESPORT I CONÈIXER EL BARRI
UTILITZANT LES NOVES TECNOLOGIES
Data: dissabte 6 d’octubre a les 11.30 h
Lloc d’inici: Parc de l’Espanya Industrial

Activitat creada pel FAB Casa
del Mig Punt Multimèdia,
FAECH i Atles Esports.
Amb la col·laboració del l’Associació de Comerciants de
Creu-Coberta.
Vine a fer esport i a passar-ho
bé amb nosaltres en una ruta pel barri d’Hostafrancs, pels seus llocs
més emblemàtics, tot a través d’unes proves que coneixereu a través
del mòbil i que haureu de resoldre recorrent el barri fent activitats,
responent a preguntes. Més informació: rutapp.cat

MAPPING A LA PLAÇA JOAN PELEGRÍ
Data: dissabte 6 d’octubre a les 21 h. Lloc: Plaça Joan Pelegrí

Organitzen: FAECH, Telenoika i FAB Casa del Mig.
En el marc de la festa major d’Hostafrancs i amb el Visual Brasil i
l’equip de Telenoika crearem un mapping interactiu amb música amb
els alumnes de l’escola Joan Pelegrí i Miquel Bleach amb Scratch.

SCRATCH ED
Dates: dissabtes 17 de novembre i 15 de desembre
Horari: de 10 a 14 h. A càrrec de www.scratchcatala.com

Trobada per docents, educadors/es i formadors/es què vulguin intercanviar idees i experiències, resoldre dubtes i fer xarxa amb altres
persones interessades en les eines de pensament computacional per
a infants i joves. També parlarem de com aplicar Scratch a l’aula i com
a extraescolar i en quines etapes educatives.

PYTHON DAY
Data: dissabte 24 de novembre, de 10 a 14 h
Lloc: FAB Casa del Mig Punt Multimèdia

Activitat creada per PyLadies i Python Dojos.
Python és actualment un dels llenguatges de programació més potents
en entorn web i aplicacions. L’associació Python de Catalunya organitza la jornada gratuïta per fer una trobada amb tallers d’introducció,
presentació de projectes, reptes de programació i moltes coses més.

SERVEIS QUE T’OFEREIX EL PUNT MULTIMÈDIA
DE SANTS – MONTJUÏC
Horaris: De dilluns a divendres de 17 a 21.30 h. Dissabte 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:
• Impressores 3D de filament: BCN3D+, WITBOX, DELTA i SIGMA
(doble extrusor) preu: 2 € / 30 minuts
• Impressora 3D de resina RESINCAT, preu: 6 € / 30 minuts
• Talladora làser IGNIS, preu: 5 € / 5 minuts
• Fresadora ROLAND, preu: 2 € / 30 minuts
• Plòter de tall ROLAND, preu: 2,5 € / 30 minuts
Els preus són amb el material a càrrec de l’usuari. Pots consultar la
resta de preus al nostre web puntmultimedia.org
Serveis de l’espai maker:
• Espai de treball - Coworking amb connexió a internet
• Assessorament de projectes makers
• Formació específica de maquinària
• Autoservei de màquines
• Passaport maker:
Preu:
1 quadrimestre
15,00 €
1 any
35,00 €
Amb el passaport maker tindràs: un 20% de descompte als preus de
cursos i serveis de fabricació digital, assessorament personalitzat pels
teus projectes, 3 hores gratuïtes d’impressió 3D filament i fresadora.
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h. Consulta els preus
i condicions venint al Punt o a través del web puntmultimedia.org

AUTOSERVEI
Vine a utilitzar els nostres ordinadors, practica, experimenta i treballa
amb les últimes actualitzacions de programari informàtic i de multimèdia. Disposem d’ordinadors amb adaptacions per a persones amb
discapacitat física: 4 teclats (tres de teclat gran i 1 amb cobertor) i
ratolins amb trackball que en permeten la utilització per a persones
amb dificultats de mobilitat a les mans. Es podrà fer ús de l’autoservei
sempre que no hi hagi taller, de dilluns a divendres de 17 a 21 h, i
dissabtes de 10 a 13.30 h.

EXPOSICIONS DE CREACIÓ DIGITAL
Cada mes el Punt Multimèdia presenta nous artistes de la fotografia i
la il·lustració digital. Pots sol·licitar realitzar una exposició. Més informació a puntmultimedia.org/faq/

CESSIÓ D’ESPAIS
El Punt Multimèdia té disponibles dues sales polivalents, per entitats
o associacions que requereixin d’un espai, per fer les seves activitats,
en el cas que sigui una activitat Multimèdia, podrem posar l’activitat a
la nostre programació i promoure una col·laboració.
Sala Polivalent petita: Sala equipada amb taules i cadires amb una
capacitat de 20 persones. Mida 25m2.
Sala Polivalent gran: Sala equipada amb taules i cadires amb una capacitat de 100 persones. Mida 40m2 quadrats (es pot demanar vídeoprojector, so i pantalla).

FAB Casa del Mig
Punt Multimèdia

Activitats
tardor
Setembre - Desembre
2018

TALLERS
Inscripcions: a partir del 3 de setembre i fins un dia abans de l’inici
del curs
De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 h
Preus:
Curs de 8 hores			
Preu general: 37,17 €		
Preu estudiant: 29,15 €		
Preu aturat: 20 €			

Curs de 12 hores
Preu general: 55,70 €
Preu estudiant: 43,70 €
Preu aturat: 30 €

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

TALLERS D’IMPRESSIÓ 3D

L’INTERNET DE LES COSES: SENSOR
DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

ELECTRÒNICA, ARDUINO I PROGRAMACIÓ WEB
(NIVELL AVANÇAT)

FES LES TEVES JOGUINES MÒBILS
RECICLADES

RETOCA LES TEVES FOTOS DE LES VACANCES
AMB PHOTOSHOP

MUNTA’T LA TEVA IMPRESSORA 3D

Horari: divendres 16 de novembre, de 18 a 21 h (3 hores)
Professor: Xose Pérez

Horari: dimecres, de 17 a 18.30 h
Dates: del 3 d’octubre al 12 de desembre (11 sessions)
Edats: de 13 a 15 anys
Preu: 60 €

Horari: dijous 3 de gener, d’11 a 12.30 h. Lloc: Cotxeres de Sants
A càrrec d’Irene Ródenas

Horari: dimecres, de 10 a 11.30 h
Dates: del 3 d’octubre al 21 de novembre (8 sessions)

Horari: Divendres 9 de novembre de 17.30 a 21.30 h,
i dissabte 10 de novembre de 10 a 18 h.
Professors: 3dprintbarcelona.org
Material: 25 €

Workshop gratuït en format de dos dies intensius per muntar una impressora 3D a partir d’un kit. Estaràs assistit per varis components
experts del grup 3d Print Barcelona i aprendràs a fer la posada en
marxa i les primeres impressions. Recomanem un kit amb bona relació qualitat preu, què podreu trobar a la nostra web. Al taller poden
venir grups de fins a 3 persones.

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D
TALLERS DE CREACIÓ MULTIMÈDIA I AUDIOVISUAL

Horari: dimarts i dimecres de 19 a 21 h.
Dates: del 13 al 21 de novembre (8 hores)
Professora: Belén Fernández

Per aprendre a fer les primeres impressions en 3D. Coneixeràs els fonaments bàsics de la impressió 3D,
descobriràs webs per descarregar
models 3D i aprendràs a gestionar
els arxius i les impressions 3D amb
Netfabb, Cura i Slic3r.

CREA I MODIFICA WEBS AMB HTML I CSS
Horari: dimarts de 19 a 21 h
Dates: del 2 al 23 d’octubre (8 hores)
Professor: Oriol Blas

Coneix les bases de llenguatge web, com crear una estructura accessible i usable i com personalitzar la web a través dels estils CSS que
permeten customitzar l’aspecte del teu site.

Aprèn a modelar en 3D amb el nou programa Autodesk, el qual connecta tot el procés de desenvolupament de producte en una sola plataforma i que funciona tant en Mac com en PC.

PROGRAMA VIDEOJOCS AMB UNITY
Horari: dilluns de 19 a 21 h
Dates: del 19 de novembre al 10 de desembre (8 hores)
Professor: Ricard Borràs

Dissenyarem videojocs amb l’eina Unity 3D que es fa servir a nivell
professional. Programarem un joc de plataformes en 2D amb animacions, interaccions, vàries pantalles i obrint un nou món de possibilitats
en el món interactiu. No cal tenir coneixements de programació.

GRATUÏT
NOU TALLER

SMART LIGHT: FES LA TEVA LÀMPADA
ELECTRÒNICA AMB TALLADORA LÀSER
Horari: dimarts i dijous de 18.30 a 21.30 h
Dates: del 27 de novembre a l’11 de desembre (12 hores)
Professora: Irene Ródenas i Ricard Gómez
Material: 20 € (fusta, metacrilat, Arduino, sensor, cablejat, sistema de
leds i adaptador de corrent)

Fabrica i programa la teva làmpada de disseny intel·ligent. Dibuixaràs
en 2D l’estructura, la tallaràs amb làser i la programaràs amb Arduino
perquè faci més o menys llum en funció de la il·luminació ambient i
gràcies a un sensor fotoelèctric.

TALLERS DE FABRICACIÓ DIGITAL I ROBÒTICA
PER INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
ROBÒTICA PELS MÉS PETITS (NIVELL BÀSIC)

MODELAT 3D AMB FUSION 360
Horari: dijous de 19 a 21 h
Dates: del 18 d’octubre al 22 de novembre (12 hores)
Professor: Norbert Rovira

El Fab Casa del Mig i The Things Network Catalunya (TTNCat) organitzem conjuntament un taller d’iniciació a l’Internet de les coses on
aprofundirem en possibles casos d’ús vinculats a la qualitat de l’aire
a la nostra ciutat.

REPARA LA TEVA IMPRESSORA 3D
Horari: dissabte 22 de desembre, de 10 a 14 h
Professors: 3dprintbarcelona.org

Workshop al qual pots portar la teva impressora 3D si està espatllada
o si funciona malament i reparar-la amb l’ajuda dels tècnics que realitzaran el taller. No t’oblidis de portar les teves eines.

TALLERS D’INICIACIÓ MAKER
FES BIJUTERIA AMB LA TALLADORA LÀSER
Horari: dilluns de 19 a 21 h
Dates: de l’1 al 22 d’octubre (8 hores)
Professora: Belén Fernández

Dissenya i fabrica els teus propis penjolls, arracades i anells!
Aprendràs a fer els teus propis dissenys 2D amb l’editor
de gràfics vectorials de codi
obert Inkscape, i a gestionar-los amb RDWorks per poder tallar-los, en diferents materials, amb la talladora làser.

Horari: dimarts, de 17 a 18.30 h
Dates: del 2 d’octubre a l’11 de desembre (11 sessions)
Edats: de 6 a 9 anys
Preu: 60 €

Comencem un nou curs i volem oferir als més petits tres trimestres
d’activitats extraescolars on aprendrem robòtica, creació per fabricació digital i programació. Els infants treballaran en equip, jugaran i
aprendran amb els kits de WEDO 2.0, impressores 3D, talladora làser,
Scratch...

ROBÒTICA AMB MINDSTORM (NIVELL MIG)
Horari: dijous, de 17 a 18.30 h
Dates: del 27 de setembre al 20 de desembre (11 sessions)
Edats: d’11 a 13 anys
Preu: 60 €
Professor: Jia Pucra

Taller per iniciar-se en la robòtica amb els kits de Lego Mindstorm. Formem a nenes i nens
per a que aprenguin a cooperar en equip mentre aprenen a
programar, construir i escollir la
millor mecànica per fer robots
capaços de seguir línies, competir a sumo i superar tot tipus
de reptes.

Extraescolar per a noies i nois que, a través de projectes de robòtica
creatius, vulguin potenciar les seves habilitats en fabricació digital,
en 3D i electrònica, aprendre a crear robots des de zero amb Arduino
i programació en C i a programar amb mòbils i web en HTML i CSS.

TALLERS MAKER EN FAMÍLIA

Dins el festival Pau sense
treva que es fa a Cotxeres de
Sants, t’esperem perquè et
fabriquis la teva joguina mòbil amb materials reciclats
(ampolles de plàstic, rotllos
de cartró...) i circuits elèctrics (motors i bateries). Els
Reis Mags s’acosten i amb
ells un munt de diversió!

INTRODUEIX-TE AL MÓN MAKER AMB VAILETS
Horari: dissabte 29 de setembre, d’11 a 13 h
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
A càrrec de vailets-hacklab.org

Comunitat que treballa perquè els nois i noies siguin co-creadors del
seu futur. Ens proposen un taller que els introduirà, juntament amb les
seves famílies, dins del món maker. El taller us permetrà experimentar
amb elements bàsics com el modelatge, l’electricitat o la programació.

TALLERS D’INFORMÀTICA I INTERNET
General: 33,88 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 24,56 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 15,42 €
Aturats: 24,56 €

INICIACIÓ A INTERNET

Horari: dissabte 27 d’octubre, d’11 a 13 h. A càrrec d’Oriol Blas
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig

Horari: dilluns, de 17 a 18.30 h
Dates: de l’1 d’octubre al 19 de novembre (8 sessions)

FES EL TEU ARBRE DE NADAL ELECTRÒNIC
Dates: dimecres 12 i divendres 14 de desembre
Horari: de 17.30 a 19 h (2 sessions)
Material: 12 €. Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig.
A càrrec d’Irene Ródenas i Belén Fernández

Per formalitzar la inscripció cal fer el pagament del material de manera
presencial al FAB Casa del Mig.
Aprèn el funcionament de la talladora làser i dels circuits elèctrics, creant
el teu arbre de nadal per tallar-lo sobre metacrilat amb la talladora làser, i
conèixer què és un circuit elèctric tot fent la il·luminació amb leds. Taller
per fer conjuntament un adult amb un infant a partir de 6 anys.

DECORA ELS TEUS OBJECTES AMB VINIL
Horari: dijous 27 de desembre, de 17.30 a 19 h
Material: 2 €. Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig.
A càrrec de Belén Fernández

Per formalitzar la inscripció cal fer el pagament del material de manera
presencial al FAB Casa del Mig.
Vine a aprendre a fer les teves enganxines personalitzades amb vinil i decora’t la llibreta, la tablet! Aprendràs a agafar imatges i a tallar-les a mida
amb el plòter de tall. Taller per fer conjuntament un adult amb un infant a
partir de 6 anys.

INTERNET AVANÇAT
Horari: dimecres, d’11.30 a 13 h
Dates: del 3 d’octubre al 21 de novembre (8 sessions)

Aprendràs a llegir i respondre correus electrònics, a enviar arxius adjunts com fotografies, vídeos, documents..., tot això des de l’ordinador però també des del mòbil per estar ben connectat.

CONSULTA ELS TEUS DUBTES

HALLOWEN PROGRAMMING

Aprèn programació amb Scratch de la manera més terrorífica! Aprendràs a fer en família una història interactiva de Halloween! Vine i perd
la por als fantasmes i a la programació! Taller per fer conjuntament un
adult amb un infant a partir de 7 anys.

Aprèn a millorar les teves fotografies de vacances, enquadrar-les, fer
postals i dedicatòries, imprimir-les correctament, tot aprenent Photoshop.

Per a nouvinguts al món de l’Internet. Aprendrem el funcionament bàsic d’Internet i les seves eines: pestanyes, finestres, marcadors, configuració de pàgines i més. Un món fascinant i ple de racons per cercar!

GESTIONA EL TEU SMARTPHONE
Horari: dimarts, de 10 a 11.30 h
Dates: del 2 d’octubre al 20 de novembre (8 sessions)

Fas servir un smartphone però vols saber-ne més? Amb aquest taller aprendràs a instal·lar i desinstal·lar aplicacions, a baixar música i
posar-la com a melodia de trucada o d’alarma, a gestionar els arxius
descarregats, a posar-te widgets i personalitzar-los.

Tots els dijous de 17 a 19 h

Si tens cap dubte referent a les noves tecnologies i la informàtica o
necessites assessorament... vine al Punt i pregunta’ns-els!.

MEETUPS - XERRADES
CAPACITACIÓ MAKER
Impressió 3D amb filament
Dates: dimecres 12 de setembre, de 19 a 20.30 h
dimecres 17 d’octubre, de 19 a 20.30 h
Tall amb tecnologia làser
Dates: dimecres 26 de setembre, de 19 a 20.30 h
dimecres 7 de novembre, de 19 a 20.30 h
Impressió 3D amb resina
Data: dimecres 28 de novembre, de 19 a 20.30 h
Tall amb plòter
Data: dimecres 19 de desembre, de 19 a 20.30 h

Anima’t i descobreix com utilitzar les màquines de fabricació digital
amb els nostres tallers maker gratuïts. Aquests tallers són obligatoris
per poder fer ús de l’autoservei de l’espai maker FAB Casa del Mig.
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig

ESTIGUES AL DIA AMB INTERNET

FUSION 360

Horari: dimarts, d’ 11.30 a 13 h
Dates: del 2 d’octubre al 20 de novembre (8 sessions)

Data: dimecres 19 de setembre, de 19 a 21 h. Preu: 2 €
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

Aprèn a organitzar les teves activitats i escapades amb l’smartphone i l’ordinador. Coneixeràs diferents webs i aplicacions per conèixer l’agenda de la ciutat, aprendràs a fer reserves d’entrades per espectacles, museus, cinemes i restaurants, tot buscant el millor preu i
les millors opinions de la gent. A més, treballaràs amb els mapes de
l’smartphone per localitzar i saber arribar als diferents llocs que trobis.

Per conèixer el nou programari d’Autodesk que permet crear models
de CAD 3D destinats al disseny industrial i al disseny mecànic.

FREECAD
Data: dimecres 3 d’octubre, de 19 a 21 h. Preu: 2 €
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

Per conèixer i iniciar-se al modelat 3D amb FreeCAD, una aplicació
lliure de CAD3D paramètric que permet fer models 3D imprimibles.

