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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

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT



Crea el teu primer robot
Inicia’t en la construcció de màquines i 
mecanismes i en la programació de robots 
i models mecànics motoritzats. Crearàs un 
projecte de robot lliure que presentarem a les 
famílies l’últim dia del taller.

S’utilitzarà: Lego Wedo 2.0, Robotis Play i kits de 
mecanismes 

Es treballaran els següents conceptes 
i competències: mecànica, electrònica, 
matemàtiques (operacions numèriques 
bàsiques), programació, creativitat i treball en 
equip.

EDAT: de 8 a 10 anys
SESSIONS: dijous 1, 8, 15, 22 de febrer, 1 i 8 de 
març de 2018
HORA: de 17.30 h a 19 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: Tenir interès per les noves 
tecnologies; nivell d’iniciació
DINAMITZA: Ments Creatives, Ceina

Fem una banda de música!
Dissenya el teu instrument amb objectes 
quotidians i fes-lo sonar a través de l’ordinador. 
Compondrem un tema musical entre tots els 
participants. 

S’utilitzarà: Scratch i Makey Makey

Es treballaran els següents conceptes: 
electrònica (circuits elèctrics) i llenguatge 
musical bàsic.

EDAT: de 9 a 12 anys
SESSIONS: dissabte 17 de febrer de 2018
HORA: de 16.30 h a 19.30 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
DINAMITZA: Fundació Pere Tarrés
DINS EL PROJECTE BIBLIOLAB

Crea un videojoc amb Scratch 
i dissenya’n el comandament
Programa un joc interactiu i elabora un 
comandament per poder-hi jugar. 

S’utilitzarà: Scratch i Makey Makey

Es treballaran els conceptes següents: 
física (espai), electrònica (circuits elèctrics), 
matemàtiques (operacions numèriques 
bàsiques), programació.

EDAT: de 12 a 16 anys
SESSIONS: dimarts 20 i 27 de febrer de 2018
HORA: de 17.30 h a 19.30 h

PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
DINAMITZA: Fundació Pere Tarrés
DINS EL PROJECTE BIBLIOLAB

Ja sé programar, què puc 
fer? Programació aplicada
Practica la programació d’un videojoc i d’una app 
per a mòbil o tauleta, la creació d’art visual i la 
construcció de circuits electrònics de complexitat 
diversa. 

S’utilitzarà: Arduino, APP Inventor, Scratch i 
Makeblock

Es treballaran els següents conceptes: 
programació, electrònica i arts visuals.

EDAT: d’11 a 14 anys
SESSIONS: divendres 6, 13, 20, 27 d’abril, 4 i 18 
de maig de 2018
HORA: de 17.30 h a 19 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: Tenir coneixements previs de 
programació; es pot portar el dispositiu Android 
propi.
DINAMITZA: Ments Creatives, Ceina

Conte animat
Taller familiar amb Appa Create  
(https://www.appaedu.cat/create) per aprendre 
a programar a partir de la creació d’un conte 
amb instruments tecnològics i del llenguatge 
audiovisual.

EDAT: famílies amb infants de 4 a 7 anys
SESSIÓ: dissabte 10 de març de 2018
HORA: de 17.30 h a 19.30 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: Si és possible, s’ha de portar la 
tauleta pròpia.
DINAMITZA: DUNA. Educació, mobilitat i 
sostenibilitat
DINS EL PROJECTE BIBLIOLAB

TALLERS
DIGITALS

TALLER
FAMILIAR

-16 ANYS

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 16 de gener de 2018, a les 15 h, a la 
biblioteca i a www.granollers.cat/formaciodigital. Places limitades

MÉS INFORMACIÓ A: 
www.granollers.cat/formaciodigital
BIBLIOTECA ROCA UMBERT     
Prat de la Riba, 77. Tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat


