
Tallers, labs i activitats per a tothom
octubre, novembre i desembre

MakerConvent ofereix una nova línia d’activitats per a to-
tes les edats i a diferents horaris, des dels que surten de 
l’escola fins els que s’avorreixen el matí a casa. 

• Activitats puntuals d’un dia o de màxim 5 dies on 
es podrà aprendre una tècnica en sessions d’1,30 
o 2h.

• I el MinicreaLab on els infants realitzaràn projec-
tes tecnològics en grup.

On ens trobes?
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Plaça de l’Acadèmia s/n . 08003 Barcelona . 932565000

o a:

Web     - http://conventagusti.com/maker
Twitter     - @makerconvent
Facebook - http://facebook.com/makerconvent



Nadal amb reciclatge. 
Taller on es podrà aprendre nocions de disseny 3D, 
impressió 3D i de reciclatge creant decoracions nada-
lenques.  

Del 20 d’octubre al 10 de novembre de 10 a 12h. 
Preu: 32,88€

Ninos de draps i impressió 3D
Taller per aprendre a realitzar ninos de draps i comple-
mentar-los amb dissenys 3d i impressions personalit-
zades. I també entendre el patronatge, com tallar la 
tela, cosir i dissenyar en 3D per acabar creant un nino 
de drap totalment personalitzat. 

Del 20 d’octubre al 10 de novembre de 12 a 14h.
Preu: 32,88€ Material extra: 9€

Decoració sostenible i impressió 3D
Creació d’elements decoratius a partir de materials 
reciclats i despertar la creativitat a tot un nou món de 
possibilitats.

Del 22 d’octubre al 19 de novembre de 10 a 12h.
Preu: 41,10€ Material extra: 15€

Contes en pop-up
Taller on es podrà aprendre les tècniques bàsiques 
del pop-up i crear petites escenificacions de contes 
populars. 

Del 5 novembre al 19 de novembre de 12 a 14h.
Preu: 24,66€ Material extra: 4€

Personalitza el teu talla-galetes
Aprèn a imprimir en 3D realitzant el teu talla-galetes 
personalitzat. 

El 7 de novembre de 10 a 13h.
Preu: 12,33€ Material extra: 4€

Aprén a fer servir el 3Doodler
Aprendre a fer servir el 3Doodler i imprimir en 3D 
d’una forma nova i divertida. 

El 14 de novembre de 10 a 13h.
Preu: 12,33€ Material Extra: 2€

Personalitza el teu clauer
Aprèn a imprimir i dissenyar en 3D creant un clauer 
totalment personalitzat. 

El 21 de novembre de 10 a 13h.
Preu: 12,33€ Material extra 2,5€

Fes el teu puzzle en 3D 
Fent servir la impressora 3D es crearà un puzzle en 
làmines. Per la durada de la impressió és possible que 
calgui venir un altre dia a buscar el resultat.

El 28 de novembre de 10 a 13h.
Preu: 12,33€ Material extra 6€ 

Modelatge en 3D - Opensource
Aprendrem a modelar en 3D amb programari 
obert. Amb OpenSCAD i FreeCAD cadascú amb 
unes característiques diferents que els fan molt 
atractius.

Del 5 de novembre al 26 de novembre de 12 
a 14h
Preu: 32,88€

Fes una bateria solar pel movil
En dos dies aprendrem a crear amb materials de 
fàcil accès una bateria solar portàtil per qualsevol 
USB.

Del 3 al 10 de desembre de 12 a 14h.
Preu: 16,44€ Material extra: 25€

Recupera la càmera analògica
Treu la teva antiga càmera analògica del calaix o 
l’armari on porta temps agafant pols i porta-la a 
aquest taller on tornaràs a fer-la brillar i gaudiràs 
de nou de la màgia de la fotografia analògica.

Grup A - Del 21 de novembre al 5 de desem-
bre de 17 a 19h.
Grup B - Del 1 de desembre al 15 de desem-
bre de 10 a 12h.
Preu: 24,66€ Material extra: 10€

Recuperació i escaneig de negatius
Escaneja els teus negatius i treu de l’oblit aque-
lles imatges que temps enrere vas capturar amb 
molta cura. Rememora records i perquè no? 
Fes-ho en grup, comparteix i aprén a classificar i 
guardar aquelles imatges oblidades.

Del 10 de novembre al 24 de novembre de 12 
a 14h.
Preu: 24,66€ 

Máscara de cuir Steampunk
Crea una máscara de cuir personalitzada de 
temàtica steampunk.

Del 7 de novembre al 21 de novembre de 6 
a 8h.
Preu: 24,66€ Material extra: 20€

Tallers per joves
3Doodle per a joves
Aprendre a fer servir el 3Doodler, un bolígraf que 
permet dibuixar en 3D mentre es desplaça per 
l’aire.  
 
Del 23 d’octubre al 6 novembre de 18 a 19h.
Preu: 8,76€ Material extra: 3€

Del 2D al 3D
Taller on els participants podràn aprendre la 
diferencia del 2D al 3D a través del dibuix, la 
construcció i, finalment, el disseny en 3d i la 
impressió en 3D. 

Del 22 d’octubre al 26 de novembre de 18 a 
20h. 
Preu: 35,04€ Material extra: 7€

Ninos de drap i impressió 3D
Taller on podràs aprendre a fer ninos de drap i 
complementar-los amb dissenys 3D i impressions 
personalitzades.

Del 20 de novembre al 18 de desembre de 18 
a 20h.
Preu: 29,20€ Material extra: 9€ 

La fàbrica de monstres
Creació d’un robot primitiu a partir de desfetes 
tecnologiques que els participants podràn des-
montar i transformar segons la seva imaginació. 

El 15 de novembre de 17 a 20h
Preu: 8,76€ Material extra: 5€ 

Lego WeDo
Construccións de Lego amb motors i sensors per 
crear petits robots que es mouran a travès de la 
programació amb Scratch.

El 29 de novembre de 17 a 20h
Preu: 8,76€

Pessebres paranormals
Vine i crea el teu personatge preferit del pessebre 
amb material reciclat, led’s, motors i cables! Fes 
que el teu pessebre sigui especial!  

El 13 de desembre de 17 a 20h
Preu: 8,76€ Material extra: 5€ 

MinicreaLab
El MinicreaLab vol ser un espai permanent 
d’activitats ludo-educatives per a nens i nenes 
on el fil conductor és la creació utilitzant eines 
de caire tecnològic. 

Taller semanal on els participants realitzaràn projectes 
en grup.
  
Els nens i nenes s’introdueixen en el món de les noves 
tecnologies a través del joc i la realització de petits 
tallers. 

Per a nens i nenes de 6 a 11 anys.

Activitat trimestral. Tots els Dilluns de 18 a 20h.

Preu: 5,84€ per dia.

Inscripcions presencials a la recepció del Convent de 
Sant Agustí

Minicrea
Espais de lleure on aprenem tot jugant alguns secrets 
de la robòtica, circuits electrònics, imatges en movi-
ment, instruments de música i molt més... Per a nens i 
nenes de 6 a 11 anys.

Experimenta-So
Divendres 5 de desembre de 17:30 a 19:30
Preu: 5,84€
Material addicional: 5€

DIYnstruments
Divendres 12 de desembre de 17:30 a 19:30
Preu: 5,84€
Material addicional: 5€

Felicitacions Nadalenques electròniques
Divendres 19 de desembre de 17:30 a 19:30
Preu: 5,84€
Material addicional: 5€


