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Aprenem a programar  
a través dels contes 
Introducció a la programació a partir de petits 
projectes amb la targeta Micro:bit vinculats 
amb el conte d’Alicia al país de les meravelles, 
entre d’altres.  
DURADA: 6 hores 
EDAT: de 7 a 10 anys
SESSIONS: Dimarts 5, 12, 19 i 26 de febrer
HORA: de 17.30 h a 19 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: tenir interès per les noves 
tecnologies; nivell d’iniciació.

Crea el teu món virtual  
amb CoSpaces 
Introducció a la realitat augmentada i a la 
realitat virtual. Primeres passes amb el 
programa CoSpaces, que permet programar 
d’una manera senzilla mons virtuals. 
DURADA: 6 hores 
EDAT: de 10 a 14 anys
SESSIONS: Dimarts 5, 12, 19 i 26 de març
HORA: de 17.30 h a 19 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: tenir interès per les noves 
tecnologies; nivell d’iniciació.

Tallers digitals per a infants i joves menors de 16 anys que fomenten l’aprenentatge 
dinàmic de les noves tecnologies, la creativitat, la innovació i el treball en equip.

INSCRIPCIONS
Inscripcions a partir del dimarts 15 de gener de 2019, a les 15 h,  
a la biblioteca i a www.granollers.cat/formaciodigital. Places limitades

ADRECES I HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS
BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2
93 879 30 91

bcp@ajuntament.granollers.cat

MATÍ: de dimarts a divendres, de 9.30 h a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
DISSABTES: de 9.30 h a 14 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77
93 860 44 50

bru@ajuntament.granollers.cat

MATÍ: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
DISSABTES: de 15.30 h a 20 h

LABS DIGITALS -16 ANYS

SEGUEIX-NOS A:


