General: 25,41 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 18,42 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 11,56 €
Aturats: 18,42 €

XERRADA - GUIA BÀSICA PER COMPRAR
UN MÒBIL O UN PORTÀTIL
Dimarts 18 de maig, de 18.30 a 20 h

Necessites un ordinador i no vols que t’enganyin? Vols saber on pots
trobar els millors preus i la qualitat mínima que necessites? Necessites un mòbil nou i no saps quin comprar? Resoldrem aquests dubtes
per una compra de qualitat i a un bon preu.

XERRADA - DESCOBREIX EL CEL
AMB GOOGLE SKY
Dimarts 8 de juny, de 18.30 a 20 h

Si t’apassiona l’univers no et perdis aquesta xerrada! Descobriràs
com funciona Google Sky, la guia del cel que et permet visualitzar les
constel·lacions, estrelles, galàxies i planetes a temps real. Ideal per
veure el proper eclipsi anular del Sol.

MEMÒRIA HISTÒRICA I INTERNET
Dimecres, de 10 a 11.30 h. Del 28 d’abril al 9 de juny (7 sessions)
Professor: Jaime Rodríguez

SMARTPHONE PEL DIA A DIA
Dimecres, de 11.45 a 13.15 h. Del 28 d’abril al 9 de juny (7 sessions)
Professor: Jaime Rodríguez

Descobreix a fons les aplicacions bàsiques del teu dispositiu! Com
funcionen les alarmes i el temporitzador, els recordatoris del calendari,
l’assistent de veu… un taller obert a tot tipus de dubtes.

ÀLBUMS AMB SCRAPBOOKING
Dilluns, de 17.30 a 19 h. Del 3 de maig al 21 de juny (7 sessions)
Professors: Jordi Rimbau i Rosa Maria Vila

Fes el teu llibre de fotografies mitjançant Scrapbooking. Faràs un àlbum de
records, tot aprenent a fer
servir la talladora làser, les
tècniques d’estampació i
de pintura, per endur-te a
casa un món ple de bonics moments.

De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h.

CREUADA DE CABLES
Del 6 al 30 d’abril. Inauguració: 9 d’abril a les 19 h
Artista: Emma Leigh

L’exposició es basa en repensar en els residus tecnològics
que produïm, concretament en
els cables elèctrics. Donar vida
als objectes que perden la seva
utilitat principal i trobar noves
formes d’incorporar-los per tal
de donar valor i un ritme circular als objectes.

RETRARTGROC
Del 3 de maig al 4 de juny. Inauguració: 6 de maig a les 19 h
Col·lectiu: Alumnes de l’Escola Groc

Amb sensibilitats i acostaments formals ben diversos, aquesta exposició ens proposa un viatge pel retrat fotogràfic vist pels alumnes
de segon curs de fotografia de l’Escola Groc. Realitzada íntegrament en format analògic i recuperant tècniques de revelat antigues,
l’exposició planteja preguntes entorn la identitat i les seves formes
d’expressió.

JORNADES I CONVOCATÒRIES
WRO BARCELONA
Dissabte 19 de juny, de 9 a 14 h

World Robot Olympiad és una competició de robòtica educativa
d’àmbit internacional que cada any proposa diversos reptes. Al FAB
Casa del mig acollirem el torneig pels més petits, en dues categories.
Categoria Regular – WeDo (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.
Regular – Start (de 7 a 12 anys): Un poble ha estat colpejat per una
forta ventada. El subministrament elèctric no funciona. Calen subministraments d’emergència. Necessitem la teva ajuda. Categoria de
nivell iniciació per equips que acaben de començar.
Football-in - és una simplificació de repte WRO Football amb l’objectiu de facilitar la introducció de nous equips. Dos equips d’un robot
autònom persegueixen una pilota transmissora d’infrarojos dins d’un
terreny de joc amb l’objectiu de marcar més gols que l’equip contrari.
Més informació a puntmultimedia.org/wro i a wroboto.es

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. Vine a utilitzar la nostre maquinària i desenvolupa
el teu projecte. Disposem de:
• Impressores 3D de filament: BCN3D+, WITBOX, SIGMA (doble extrusor) 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 específic
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 específica de maquinària
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h.
Consulta els preus i condicions venint al FAB o a puntmultimedia.org

OCELLS | GELOSIA - DUES AVENTURES AMB
METACRILAT

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

Del 7 de juny al 2 de juliol. Inauguració: 10 de juny a les 19 h
Artista: Michel Gelinas

En un viatge a DF vaig descobrir els dissenys d’ocells de l’antic Mèxic, i en un viatge a Granada les gelosies àrabs. Amb el metacrilat
i la fabricació digital, l’exposició és una nova mirada d’aquests dos
dissenys antics tan llunyans en el temps i en l’espai.

ACTIVITATS AMB 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.

ONIRISM
Del 5 al 31 de juliol. Inauguració: 9 de juliol a les 19 h
Artista: Mario G Salinero

L’exposició retrata diferents realitats i escenes extretes del món oníric que per la seva naturalesa estètica no poden ser representades
amb una altra tècnica que no sigui la digital.

SERVEIS QUE OFEREIX EL FAB CASA DEL MIG
PUNT MULTIMÈDIA

LA RODA - II CONVOCATÒRIA D’ARTS I
TECNOLOGIA PER A JOVES CREADORS
Data de comunicació resolució: 28 de març del 2021

Fins a finals del mes de març encara pots presentar-te a la convocatòria adreçada a joves creadors per a desenvolupar un projecte d’art
i tecnologia. La convocatòria preveu per al guanyador o guanyadora,
una residència de quatre mesos en un makerspace per a desenvolupar el projecte, suport econòmic i l’exhibició de l’obra final.
Més informació i bases: www.puntmultimedia.org/laroda

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

EN LÍNIA
GRATUÏT
NOU TALLER

FAB Casa del Mig
Punt Multimèdia

Activitats
primavera
Abril - Juliol
2021

Inscriu-te
en

lín
ea

a
edia.org
ltim
mu
nt
pu

Per aprendre informàtica mentre ens endinsem en la història de barri
de Sants. Aprendrem a fer recerques avançades per internet, a consultar documentació i buscar imatges a la web de l’Arxiu Municipal, a
diaris... Practicarem com guardar el material, tot endreçat en carpetes i creant documents recopilatoris amb el processador de textos i
les presentacions del Google Drive.

EXPOSICIONS

Casa del Mig

INFORMÀTICA PER A GENT GRAN

D
C.

20, 21 i 22 de juliol de 18 a 20 h (6 hores)
Professor: Oriol Blas
Preu per família: 21,85 €. Suplement en concepte de material

Construirem i programarem un Arduino amb Wifi per tal de tenir un
sensor d’humitat que ens digui si a la planta li falta aigua. Programat
amb blocs i a través d’una aplicació mòbil podrem rebre la informació
a qualsevol lloc i hora.
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CONTROLA LES TEVES PLANTES
DES DEL TEU MÒBIL

ÉJ

Dissenya, imprimeix i construeix el teu holograma 3D amb la tècnica
d’impressió lenticular.

EB

Dimarts 6 de juliol, de 17.30 a 19 h
Professor: Mario G Salinero. Suplement en concepte de material

D
C.

FES ELS TEUS HOLOGRAMES

NA

Aprendràs a treballar tèxtil amb vinils tot personalitzant la teva samarreta de roba.

GO

Divendres 14 de maig, d’17.30 a 19 h
A càrrec d’Helena Galí. Suplement en concepte de material

RA

PERSONALITZA LA TEVA SAMARRETA
AMB VINIL

AR
ET

Un taller per explorar el món multimèdia amb l’edició de vídeo, per
aprendre a crear un videoclip i a fer retocs amb Photoshop com experts professionals sense deixar de passar-ho bé.

Aprendràs a vectoritzar imatges i a retocar-ne els nodes per fer una
rosa única per tallar-la sobre fusta amb làser.

E

PARC DE
L’ESPANYA
INDUSTRIAL

I

Ó

Dimecres, de 17 a 18.30 h. Del 21 d’abril al 16 juny (9 sessions)
Edats: de 13 a 16 anys. Preu: 49,16 €
Professor: Oriol Blas

Divendres 23 d’abril, de 17.30 a 19 h
A càrrec de Belén Fernández. Suplement en concepte de material
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VÍDEO AMB PREMIERE 			

ROSES AMB TALL LÀSER

Tarragona

TR

Perquè els més petits s’iniciïn al món de la fabricació
digital. Solucionarem petits reptes relacionats amb
l’electrònica amb la nova
placa Micro:bit, impressió 3D
i Scratch. Els petits aprendran a treballar en equip i estimularan la seva creativitat
tot aprenent tecnologia.

Data: Del 5 al 9 de juliol, de 10 a 14 h.
Edats: de 8 a 12 anys
Preu: 72,84 € (més suplement en concepte de material)

TALLERS MAKER EN FAMÍLIA

CA

OR
CT

Dimarts, de 17 a 18.30 h. Del 20 d’abril al 15 de juny (9 sessions)
Edats: de 6 a 9 anys. Preu: 49,17 €
Professors: Oriol Blas i Helena Galí

FAB CASAL D’ESTIU			

Si tens entre 8 i 12 anys, vols ser inventora o inventor i t’interessa la robòtica, vine
amb nosaltres a crear el teu projecte de
fabricació digital, electrònica i robòtica
d’una manera divertida i creativa! Jugarem
aprenent amb tot tipus de tecnologies i
treballant en equip amb programació en
blocs, tall làser, modelat i impressió 3D.
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Coneixeràs els fonaments bàsics de la impressió 3D, descobriràs
webs per descarregar models 3D, aprendràs a reparar-los i gestionar-los per imprimir en 3D amb diferents materials.

PETITS INVENTORS

D
C.

LL

EL

13, 14 i 15 de juliol, de 19 a 21 h (6 hores)
Professora: Belén Fernández

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

A

MA

D
C.

INICIACIÓ A LA IMPRESSIÓ 3D

A càrrec de 3dprintbarcelona.org

Inscripció via www.meetup.com/3D-Print-Barcelona
Trobades per desenvolupar de manera col·laborativa diferents projectes relacionats amb la impressió 3D. La temàtica dels projectes i les
dates s’aniran publicant a www.meetup.com/3D-Print-Barcelona
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C

Introdueix-te al modelat 3D amb SketchUp for Web, una aplicació
gratuïta i online ideal per a principiants. Aprendràs a dissenyar a mida
un suport pel teu mòbil i a gestionar-lo per poder imprimir-lo en 3D.

DESENVOLUPEM PROJECTES 3D

AL

LLO

Si ja teniu nocions d’Arduino i voleu provar diferents
sensors, en col·locarem
de distància i llum, leds i
motors a una petita casa
de cartró, i ho connectarem tot a l’Arduino com si
fos una casa domotitzada.
Un taller pràctic pel qual
us proveirem del material
necessari per fer les pràctiques individuals.

11, 12 i 13 de maig, de 19 a 21 h (6 hores)
Professora: Belén Fernández

Anima’t i descobreix com utilitzar les màquines de fabricació digital
amb els nostres tallers de capacitació. Aquests tallers són necessaris
per poder fer ús de l’autoservei de l’espai maker FAB Casa del Mig, si
no es tenen coneixements previs.
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Divendres 21 de maig de 17.30 a 20.30 h,
i dissabte 22 de maig de 10 a 13 h (6 hores)
Professor: Ricard Gómez

MODELA UN SUPORT DE MÒBIL
AMB SKETCHUP

Dimarts 27 d’abril, de 19 a 20.30 h
Dimarts 25 de maig, de 19 a 20.30 h
Dimarts 15 de juny, de 19 a 20.30 h
Dimarts 29 de juny, de 19 a 20.30 h
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BE

ARDUINO 2: SENSORS AMB UNA CASA MAKER

Python és el llenguatge que més està creixent en els àmbits de la
robòtica, els videojocs, les bases de dades... Un llenguatge de programació que aprendrem amb la famosa placa de la BBC, la Micro:bit v2
emprada per l’STEAM a les escoles per introduir als joves a la robòtica. Farem un petit projecte maker amb Python, la placa i algun sensor
tot passant una bona estona.

Impressió 3D amb filament
Tall amb tecnologia làser
Tall amb plòter de vinil
PCB amb fresadora

D
C.

DE

Aprendrem a controlar dispositius i sensors de manera senzilla i intuïtiva. Ens iniciarem en la base de l’electrònica, programarem i coneixerem els sensors més importants com els ultrasò, els polsadors,
els leds...

Divendres 28 de maig de 17.30 a 20.30 h,
i dissabte 29 de maig de 10 a 13 h (6 hores)
Professor: Ricard Gómez

CAPACITACIÓ MAKER

Taller per iniciar-se al món de la fabricació digital i la robòtica. Seguirem amb la construcció de robots Mindstorm i aprendrem a dibuixar
en 3D, a imprimir peces pels robots i a ser creatius.

ES

Divendres 7 de maig de 17.30 a 20.30 h,
i dissabte 8 de maig de 10 a 13 h (6 hores)
Professor: Ricard Gómez

INICIACIÓ A PYTHON PROGRAMANT
AMB LA MICRO: BIT

Veniu a descobrir que és un espai maker i totes les tecnologies que
treballem. Veurem com funcionen les diferents màquines i si teniu algun projecte us escoltarem per tal de poder-vos orientar.

Sants
Estació

MT

ARDUINO 1: INICIACIÓ

Transmet en vídeo les teves classes, presentacions, seminaris o fes
streaming amb el millor programari lliure i de codi obert de la xarxa:
OBS (Open Broadcaster Software). Aprendrem a utilitzar i controlar tot
el programa, incorporar, modificar i canviar d’escena amb un sol clic,
utilitzar un croma, configurar l’àudio i la webcam i crear contingut amb
la màxima resolució i qualitat.

Dimarts 13 d’abril, de 19 a 20.30 h

CO

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.

Dilluns 17 de maig de 18 a 21 h (3 hores)
Professor: Hector Hernández

Dijous, de 17 a 18.30 h. Del 22 d’abril al 17 de juny (9 sessions)
Edats: de 10 a 13 anys. Preu: 49,17 €
Professor: Ricard Gómez

EA

Curs de 3 hores
General: 13,94 €
Estudiant: 10,93 €
Aturat: 7,51 €

CLASSES I CONFERÈNCIES ONLINE
AMB OBS

PORTES OBERTES

MAPA

LCOL

Preus:
Curs de 6 hores
General: 27,88 €
Estudiant: 21,85 €
Aturat: 15,03 €

Si has practicat una mica amb l’Arduino, i vols conèixer les infinites
possibilitats de l’internet de les coses, connectarem una casa amb
sensors al mòbil, per tal de poder veure la informació dels sensors a
través d’una app mòbil des de qualsevol lloc, afegint Wifi a l’Arduino.

ROBÒTICA, FABRICACIÓ I 3D

C. D’A

TALLERS DE CREACIÓ MULTIMÈDIA I MAKER

Divendres 11 de juny de 17.30 a 20.30 h,
i dissabte 12 de juny de 10 a 13 h (6 hores)
Professor: Ricard Gómez

WORKSHOPS - XERRADES

ELS

Les activitats estan programades per realitzar-les presencialment,
excepte aquelles en que s’indica el contrari. Si la situació sanitària
no ho permet, les adaptarem per a que es puguin portar a terme
en format virtual. El canvi de format no permetrà cancel·lar la inscripció.

ARDUINO 3: CONTROL DELS SENSORS
AMB IOT AL TEU MÒBIL

D
C.

Inscripcions: a partir del 15 de març 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
puntmultimedia.org
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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.
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

