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Del 18 de setembre al 27 d’octubre
Inauguració: dimecres 18 de setembre, a les 19.30 h

Artista: Laura Ventura i Elia
Polegre
Papú a és un videojoc accessible
que garanteix les condicions de
participació per a tothom, ja siguin
persones cegues, sordes o ambdues, ja que el jugador pot ser orientat a través de la vista o l’oïda
amb igual eficiència. L’exposició mostrarà el procés de creació i el
funcionament de l’aplicació del projecte Papúa.

C. CREU COBERTA

CRIST

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
Ferrocarrils pl. Espanya
78, 109, 115, D20, V5 i V7
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

PAPÚA

AFOSANTS - EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 2019
Del 30 d’octubre a l’1 de desembre
Inauguració: dimecres 30 d’octubre, a les 19.30 h

Artistes d’AFOSANTS
AFOSANTS és l’associació de fotografia més important del barri de
Sants. A l’exposició ens presentaran una mostra col·lectiva de diferents projectes.

ENDOLLAT A LA FOTOGRAFIA
Del 4 de desembre al 5 de gener
Inauguració: dimecres 4 de desembre, a les 19.30 h

Artistes de TRACE (Associació Catalana de Dany Cerebral
Adquirit)
El grup de Punt de Mira de l’Associació TRACE presenta l’exposició
“Endollat a la fotografia”, que és el resultat del treball de tot un curs
en el que s’han iniciat i han descobert el món de la fotografia. Amb
l’exposició volen transmetre part del que han descobert, i és que la fotografia els ha permès imaginar, experimentar, crear i percebre moltes
realitats, molts punts de vista diferents. Connecta’t amb ells a través
de les seves mirades!

TTN: PERSISTIR I VISUALITZAR DADES
AMB NODE-RED
InfluxDB i Grafana
Dijous 19 de setembre a les 19h
A càrrec de: The Things Network Catalunya

Veurem com podem obtenir, desar i visualitzar les dades dels sensors
IoT connectats a The Things Network amb eines 100% codi lliure.
Farem servir Node-RED per obtenir les dades de forma segura via
MQTT sobre SSL, les persistirem en una base de dades InfluxDB especialment dissenyada per dades de sèries temporals i les graficarem
amb Grafana, una eina de graficat potent i versàtil.

FESTIVAL VISUAL BRASIL 2019 – 17A EDICIÓ
Divendres 27 de setembre, de 18 a 1 h i dissabte 28 de setembre,
de 18 a 2 h
Lloc: Punt Multimèdia / Parc de l’Espanya Industrial

El Festival VISUAL BRASIL realitzarà la seva dissetena edició al
FAB Casa del Mig Punt Multimèdia en el context de la Festa Major
d’Hostafrancs. En aquesta ocasió celebrem, 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 sobre la producció de vídeo en
temps real i la cultura de creació lliure.
Més informació a festivalvisualbrasil.com

SCRATCHED
Dissabte 19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre,
de 10 a 13 h
Lloc: FAB Casa del Mig

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

RUTAPP 5A EDICIÓ, CAMINA PER LA DIABETIS
Dissabte 16 de novembre

Més info: Rutapp.cat
Aquesta cinquena edició farem un Rutapp especial i solidari juntament amb la fundació DiabetesCERO, una ruta pel barri on hauràs de
resoldre proves i preguntes sobre la diabetis i el barri d’hostafrancs.
Activitat creada pel Fab Casa del Mig i la Faech amb la col·laboració
de l’Associació de comerciants de Creu Coberta

SERVEIS QUE T’OFEREIX EL PUNT MULTIMÈDIA
DE SANTS – MONTJUÏC
HORARIS:
De dilluns a divendres de 17 a 21.30 h. 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:
• Impressores 3D de filament: BCN3D+, WITBOX, DELTA, ANET A6 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
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h.
Consulta els preus i condicions venint al Punt o a 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, 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/serveis
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De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h i dissabtes, de 10 a 14 h
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JORNADES I FESTIVALS

FAB Casa del Mig
Punt Multimèdia

Activitats
tardor
Setembre - Desembre
2019

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.
Sala polivalent petita: equipada amb taules i cadires amb una capacitat de 20 persones. Mida 25 m2.
Sala polivalent gran: equipada amb taules i cadires amb una capacitat de 100 persones. Mida 40 m2 (es pot demanar vídeo-projector,
so i pantalla).

TALLERS A ESCOLES
Des del FAB volem impulsar el treball en xarxa entre centres educatius 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

Inscriu-te en línea a puntmultimedia.org

EXPOSICIONS

MAPA

TALLERS
Inscripcions: a partir del dilluns 2 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 en línia a
puntmultimedia.org
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 DE CREACIÓ MULTIMÈDIA I MAKER
INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D
Dijous, de 19 a 21 h. Del 3 al 24 d’octubre (8 h)
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 i Cura.

MODELAT 3D AMB FUSION 360 – CURS AVANÇAT
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 5 de novembre al 10 de desembre (12 h)
Professor: Norbert Rovira

Per aprendre tècniques i trucs per modelar objectes en 3D. Coneixerem també tècniques d’enginyeria inversa i tècniques de fotometria
per escanejar en 3D. Un curs pels que ja han fet servir l’eina Fusion
360 o han assistit als tallers d’iniciació.

FES BIJUTERIA AMB LA TALLADORA LÀSER
Dijous, de 19 a 21 h. Del 7 al 28 de novembre (8 h)
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 amb la talladora làser i amb
diferents materials.

INICIA’T AL BIM AMB REVIT
Divendres, de 18 a 21 h. Del 8 al 29 de novembre (12 h)
Professor: Jackie Violan

Inicia’t a una eina de disseny intel·ligent basada en BIM per fer projectes d’arquitectura i enginyeria. Aprendràs a modelar en 3D mitjançant famílies paramètriques, amb una metodologia de treball
col·laborativa, que facilita les tasques de disseny de projectes i els
processos de treball.

CREACIÓ DE CARTELLS DIGITALS
Dimarts, de 19 a 21 h. Del 19 de novembre al 10 de desembre (8 h)
Professora: Marta Rovira

APRÈN WORDPRESS PER CREAR WEBS
PROFESSIONALS
Dilluns, de 19 a 21 h. Del 7 d’octubre a l’11 de novembre (12 h)
Professor: Oriol Blas

Crea la teva web amb Wordpress, el gestor de continguts més potent i flexible del mercat i aprèn les bases d’un projecte web, sliders,
portfolis, formularis, galeries i moltes més funcions.

CIRCUIT YOUR DREAMS
Dimarts, de 18.30 a 21.30 h. Del 8 al 29 d’octubre (12 h)
Professor: Gabriel Salmeron

Volem resoldre les teves inquietuds electròniques i materialitzar
aquell circuit que tens vist per internet i no saps per on agafar... Proposa els teus reptes, n’estudiarem la dificultat, i els anirem afegint
a la llista de propostes. Segur que entre tots realitzarem dissenys
interessants.

Aprèn les normes bàsiques de la comunicació visual per elaborar
els teus propis cartells tant impresos com per a les xarxes socials,
treballant amb eines digitals com Photoshop i Illustrator. Farem una
mirada a la història del disseny gràfic i del cartellisme per aprendre
sobre diferents corrents i estils i així, inspirar-nos per a les nostres
creacions. Combinarem teoria i pràctica a totes les sessions.

FES-TE I REGALA UN ESCORNABOT PER NADAL
Dimarts i dijous, de 19 a 21 h. Del 10 al 19 de desembre (8 h)
Professor: Gabriel Salmeron. Cost de material: consultar la nostre web

L’Escornabot és el regal ideal per
a infants de 2 a 6 anys. El seu primer robot que podran programar
amb possibilitats infinites per jugar
i aprendre sols o amb companyia.
Soldarem els components de la versió Brivoi-Compactus, aprendrem a
imprimir les peces en 3D les peces,
muntarem l’Escornabot i coneixerem les possibilitats que ofereix.

TALLERS DE FABRICACIÓ DIGITAL I ROBÒTICA
PER INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
PETITS INVENTORS
Dimarts, de 17 a 18.30 h. Del 8 d’octubre al 10 de desembre
(10 sessions). Edats: de 6 a 9 anys. Preu: 54,50 €
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Taller perquè els més petits s’iniciïn al món de la fabricació digital.
Solucionarem petits reptes relacionats amb l’electrònica amb Arduino, modelat i impressió 3D, mecànica i robòtica amb Mindstorm.
Els petits aprendran a treballar en
equip i estimularan la seva creativitat tot aprenent tecnologia.

ROBÒTICA AMB MINDSTORM
Dijous, de 17 a 18.30 h. Del 10 d’octubre al 12 de desembre
(10 sessions). Edats: de 10 a 13 anys. Preu: 54,50 €
Professor: Sergi Oliva

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

PROGRAMACIÓ I MULTIMÈDIA
Dimecres, de 17 a 18.30 h. Del 9 d’octubre a l’11 de desembre
(10 sessions). Edats: de 13 a 16 anys. Preu: 54,50 €
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Un taller per explorar les arts multimèdia i els videojocs 3D. Aprendrem a fer un curtmetratge, creant un guió tècnic i literari, a gravar
amb càmera i editar el so amb Adobe Premiere. També aprendrem a
crear un videojoc amb Unity amb 3D, modelant personatges i programant un joc en primera persona.

TALLERS MAKER EN FAMÍLIA
Taller a fer conjuntament per una persona adulta i un infant

CASTANYADA INTERACTIVA
Dissabte 26 d’octubre, d’11 a 13 h.
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
A càrrec d’Oriol Blas

Aprèn programació amb Scratch fent en família un joc interactiu. Vine
i juga amb castanyes virtuals tot aprenent programació! Taller per fer
conjuntament un adult amb un infant a partir de 7 anys

FES EL TEU MÒBIL AMB LA TALLADORA LÀSER

APRÈN A REMENAR EL TWITTER I EL FACEBOOK

DESENVOLUPEM PROJECTES 3D

Dissabte 23 de novembre, d’11 a 13 h
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
A càrrec de Belén Fernández
Material: 2 €

Dimarts, d’11.30 a 13 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sessions)
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Dimecres 25 de setembre, 30 d’octubre, 27 de novembre
i 18 de desembre, de 19 a 21 h
A càrrec de 3dprintbarcelona.org
Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona

Fes en família el teu mòbil amb
el teu propi disseny. Aprendràs
a vectoritzar-lo i a tallar-lo amb
la làser per finalment muntar-lo i
poder-lo penjar. Taller a fer conjuntament per una persona adulta i un infant a partir de 6 anys

FES LA TEVA POSTAL DE NADAL ELECTRÒNICA
Dissabte 21 de desembre, d’11 a 13 h
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
A càrrec de Marta Rovira
Material: 2 €

Aprèn el funcionament bàsic d’un circuit fent una postal nadalenca
il·luminada amb Leds.
Taller a fer conjuntament per una persona adulta i un infant a partir de
6 anys.

INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
General: 42,15 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 30,70 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 19,30 €
Aturats: 30,70 €

CONNECTA EL MÒBIL AMB L’ORDINADOR
Dilluns, de 17 a 18.30 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre (10 sessions)
Professora: Marta Rovira

Aprèn a connectar el teu smartphone a l’ordinador per poder passar
les fotos d’un dispositiu a l’altre, a gestionar el calendari, a fer servir
el DRIVE i a endreça l’agenda de contactes, a través del núvol de
Google.

ELS MILLORS TRUCS DE WINDOWS 10
Dimarts, de 10 a 11.30 h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre (10 sessions)
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Si ja ets usuari de Windows però vols saber-ne més, aquest és el teu
taller! Aprendràs a gestionar l’ordinador d’una manera ràpida i eficient
tot coneixent diferents eines i trucs que faran estalviar-te temps i et
permetran tenir el teu ordinador net i endreçat.

Per aprendre a gestionar les xarxes socials de manera segura. Descobriràs perquè serveixen, com funcionen, com gestionar els contactes
i les publicacions, i aprendràs a controlar la privacitat.

Trobades 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

INTERNET PEL DIA A DIA.
FES-TE LA VIDA MÉS FÀCIL!

GIRLS ON PROTOBOARD - NOIES & TECNOLOGIA

Dimecres, de 10 a 11.30 h
Del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sessions)
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Les dates s’aniran publicant a www.meetup.com/fabcasadelmig
A càrrec de GirlsOnProtoboard
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig

Aprofita Internet, fes-te la vida més fàcil i estalvia’t temps. Aprendràs a
fer gestions i tràmits amb l’ordinador com ara demanar hora al metge
o cita prèvia, consultar horaris de transports i moltes coses més.

DUBTES SOBRE L’SMARTPHONE
Dimecres, d’11.30 a 13 h
Dates: del 2 d’octubre al 4 de desembre (10 sessions)
Professor: Josep Manuel Pantrigo

Si fas servir l’smartphone però tens dubtes concrets, aquest és el teu
curs! Taller per tractar qüestions relacionades amb el telèfon i solucionar-les de manera grupal. Un taller obert a tot tipus de dubtes.

MEETUPS - XERRADES
CAPACITACIÓ MAKER
Inscripció via www.meetup.com/fabcasadelmig
Impressió 3D amb filament
Dimecres 18 de setembre, de 19 a 20.30 h
Dimecres 20 de novembre, de 19 a 20.30 h
Tall amb tecnologia làser
Dimecres 23 d’octubre, de 19 a 20.30 h
Tall amb plòter de vinil
Dimecres 11 de desembre, de 19 a 20.30 h

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

Trobada de noies per aprendre tecnologia de manera col·
laborativa. Per explorar diferents
eines com ara Arduino, makey
makey, wearables, processing,
entre d’altres.

PYBCN PRACTICE SESSIONS
Dissabtes 21 de setembre, 5 d’octubre i 30 de novembre,
de 10 a 13.45 h
Inscripció via www.meetup.com/python-185

Per ampliar els teus coneixements de programació en Python a través
de la resolució, en petits grups, de diferents problemes plantejats en
cada sessió. Activitat creada per l’Associació PyBCN
* Es necessari disposar de portàtil propi per participar a l’activitat
Places limitades a 20 persones per sessió.

DIMARTS DE FOTOGRAFIA
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 podeu gaudir
d’activitats diverses al voltant del món de la fotografia.
Més informació: afosants.cat/web/

TARDES D’INNOVACIÓ I TRASTEIG
Dimecres 9 d’octubre i 6 de novembre, de 19 a 21 h

Obrim una nova secció de tardes I+D per trobar-nos i investigar sobre
noves vies de fabricació digital, robòtica, multimèdia, IOT. Proposa’ns
una idea o problema, i t’ajudarem a investigar i a desenvolupar-ho en
comunitat.

GRATUÏT
NOU TALLER

