
Activitats infantils i 
familiars



La Mostra Sonora i Visual és el context 
perfecte  per a la presentació de 
processos d’experimentació, creació i 
empoderamentació tecnològic amb nens i  jo-
ves del barri, vinculats als serveis de dinamitza-
ció del centre : SDIA Convent i MakerConvent. 

A la Desena edició de la Mostra trobareu 
una programació especial d’experiències i ta-
llers educatius per a infants i famílies.



Dimarts 7
17.30h MakerCircuit, David Ribes*

Dimecres 8
17.30h Orquestra d’Instruments
Inventats, Eli Gras*

Dijous 9
17.30h L’orquestra de cartró,
Mònica Rikic
17.30h MakerCircuit, David Ribes

Divendres 10
17.30h Presentació SDIA MusicExperience
18.30h Música electrònica per a nens i nenes, 
Marc Pitarch**

Dissabte 11
11h Orquestra d’Instruments
Inventats, Eli Gras**

Programació per a 
infants i famílies

Activitats a la Sala Bunker 

Del 7 al 9 de juny
18 – 20h SDIA Music Experience : presentació divendres 10 a les 17.30h

Instal·lació interactiva al Vestíbul 

*Activitats destinades als nens i
nenes del Casal Infantil del centre cívic.

**Es demana l’acompanyament d’un adult.



Del 7 al 9 de juny
18 a 20h SDIA Music Experience 

Presentació divendres 10 a les 17.30h

SDIA Music Experience és el resultat de la combi-
nació entre l’exposició de ritmes musicals creats 
gràcies a un procés d’experimentació sonora i 
tecnològica del grup d’Infants del Casal, i la im-
provisació dels mateixos infants in situ. 

Aquesta mescla pretén generar un espai experimen-
tal i musical en el qual els nens i nenes són els prota-
gonistes i compositors. Tant en el procés de creació 
com en l’exposició final. 

La idea d’aquest projecte ha estat crear música amb 
els nens i les nenes i que en puguin gaudir d’una 
manera fàcil, amb el suport de les noves tecnologies. 
Durant setmanes hem estat gravant les bases rítmi-
ques i melòdiques entre tots els participants.

Tot aquest treball culmina el dia de la presentació, 
quan podem escoltar tota la música i fer les múltiples 
combinacions possibles, al mateix temps que us ofe-
rim un petit concert en directe.

En el procés de creació de la instal·lació SDIA Music 
Experience hi ha col·laborat el col·lectiu DEDO : 

www.dedobarcelona.wordpress.com

Instal·lació interactiva al Vestíbul 

Del 7 al 9 de junio
18 a 20h SDIA Music Experience 

Presentación viernes 10 a las 17.30h

SDIA Music Experience es el resultado de la combi-
nación entre la exposición de ritmos musicales crea-
dos gracias a un proceso de experimentación sonora 
y tecnológica del grupo de niños del Casal, y la im-
provisación de los mismos niños in situ.

Esta mezcla pretende generar un espacio experi-
mental y musical en el que los niños y niñas son los 
protagonistas y compositores. Tanto en el proceso de 
creación como en la exposición final.

La idea de este proyecto ha sido crear música con los 
niños y niñas y que puedan disfrutar de una manera 
fácil, con el apoyo de las nuevas tecnologías. Durante 
semanas hemos estado grabando las bases rítmicas y 
melódicas entre todos los participantes.

Todo este trabajo culmina el día de la presentación, 
cuando podemos escuchar toda la música y hacer 
las múltiples combinaciones posibles, al tiempo que 
ofrecemos un pequeño concierto en directo.

En el proceso de creación de la instalación SDIA 
Music Experience ha colaborado el colectivo 
Dedo:

www.dedobarcelona.wordpress.com



Dimarts 7 de juny
MakerCircuit
17.30 a 19.30 h 

L’electricitat flueix pels circuits i no la veiem. Podem 
jugar amb ella amb molta seguretat. Us proposem 
jugar amb el nostre circuit elèctric, fent música i fins i 
tot podràs crear el teu propi circuit per jugar amb els 
teus amics i amigues.

Activitat per als nens i nenes de l’SDIA

Activitats i experiències 

Martes 7 de junio
MakerCircuit
17.30 a 19.30 h

La electricidad fluye por los circuitos y no la vemos. 
Podemos jugar con ella con mucha seguridad. Os 
proponemos jugar con nuestro circuito eléctrico, 
haciendo música e incluso podrás crear tu propio 
circuito para jugar con tus amigos y amigas.

Actividad para niños y niñas del SDIA

Sala Bunker



Dimecres 8 de juny
Orquestra d’Instruments inventats 
amb Eli Gras
17.30 a 19.30 h 

Proposem als nens i nenes del barri la construcció 
d’instruments inventats que formaran part d’una 
orquestra que la farem sonar el dissabte 11 de Juny. 
A partir del joc i de material reciclat, i treballant tant 
la creativitat com l’autoaprenentatge, construirem 
objectes sonors.  La creativitat lliure i la música com 
a mitjà d’expressió i de diversió acompanyaran la 
sessió del taller.

Activitat per als nens i nenes de l’SDIA

Activitats i experiències 

Miércoles 8 de junio
Orquesta de Instrumentos inventados
con Eli Gras
17.30 a 19.30 h

Proponemos a los niños y niñas del barrio la cons-
trucción de instrumentos inventados que formarán 
parte de una orquesta que la haremos sonar el sá-
bado 11 de Junio. A partir del juego y de material 
reciclado, y trabajando tanto la creatividad como el 
autoaprendizaje, construiremos objetos sonoros. La 
creatividad libre y la música como medio de expre-
sión y de diversión acompañarán la sesión del taller.

Actividad para niños y niñas del SDIA

Sala Bunker



Dijous 9 de juny
L’Orquestra de cartró amb Mónica Rikic
17.30  a 19.30 h

Taller de creació col·lectiva d’una escultura sonora, 
on els participants crearan un dels mòduls que la 
composaran, combinant cartró amb petits circuits 
electrònics de baix voltatge.

En aquest taller s’aprendran conceptes bàsics d’elec-
trònica amb motors, vibradors i altres components a 
la vegada que s’experimentarà amb el so com a eina 
creativa.

El resultat serà exposat en conjunt com una sola obra 
que funcionarà com una orquestra automàtica.
Vine a crear el teu propi instrument electrònic de 
cartró i formar part de l’orquestra!

Inscripció prèvia al web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra

Activitats i experiències 

Jueves 9 de junio
La Orquesta de cartón con Mónica Rikic
17.30 a 19.30 h

Taller de creación colectiva de una escultura sonora, 
donde los participantes crearán uno de los módulos 
que la compondrán, combinando cartón con peque-
ños circuitos electrónicos de bajo voltaje.

En este taller se aprenderán conceptos básicos de 
electrónica con motores, vibradores y otros compo-
nentes a la vez que se experimentará con el sonido 
como herramienta creativa.

El resultado será expuesto en conjunto como una 
sola obra que funcionará como una orquesta auto-
mática.
Ven a crear tu propio instrumento electrónico de 
cartón y formar parte de la orquesta!

Inscripción previa en la web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra 

Sala Bunker



Activitats i experiències Sala Bunker

Dijous 9 de juny
Maker Circuit
17.30 a 19.30 h 

L’electricitat flueix pels circuits i no la veiem. Podem 
jugar amb ella amb molta seguretat. Us proposem 
jugar amb el nostre circuit elèctric, fent música i fins i 
tot podràs crear el teu propi circuit per jugar amb els 
teus amics i amigues.

Activitat oberta sense inscripció prèvia.

Jueves 9 de junio
MakerCircuit
17.30 a 19.30 h

La electricidad fluye por los circuitos y no la vemos. 
Podemos jugar con ella con mucha seguridad. Os 
proponemos jugar con nuestro circuito eléctrico, 
haciendo música e incluso podrás crear tu propio 
circuito para jugar con tus amigos y amigas.

Actividad abierta sin inscripción previa.



Activitats i experiències Vestíbul

Divendres 10 de juny
17.30h Presentació SDIA MusicExperience

SDIA Músic Experience és el resultat de la combi-
nació entre l’exposició de ritmes musicals creats 
gràcies a un procès d’experimentació sonora i 
tecnològica del grup d’Infants del Casal, i la im-
provisació dels mateixos infants in situ. 

A la presentació,  podrem escoltar tota la música i 
fer les múltiples combinacions possibles, al mateix 
temps que us oferim un petit concert en directe.

En el procés de creació de la instal·lació SDIA Mu-
sic Experience hi ha col·laborat el col·lectiu DEDO : 
www.dedobarcelona.wordpress.com

Viernes 10 de junio
17.30h Presentación SDIA MusicExperience

SDIA Music Experience es el resultado de la combina-
ción entre la exposición de ritmos musicales creados 
gracias a un proceso de experimentación sonora y 
tecnológica del grupo de Niños del Casal y la impro-
visación de los mismos niños in situ.

En la presentación, podremos escuchar toda la mú-
sica y hacer las múltiples combinaciones posibles, 
al tiempo que ofrecemos un pequeño concierto en 
directo.

En el proceso de creación de la instalación SDIA 
Music Experience ha colaborado el colectivo 
Dedo:
www.dedobarcelona.wordpress.com



Activitats i experiències Sala Bunker

Divendres 10 de juny
Música electrònica per a nens i nenes amb 
Marc Pitarch
18.30 a 19.30 h

Aprèn a fer música. Taller de creació de música 
electrònica en el que els participants actuaran 
com a músics i intèrprets.

Taller de creació de música electrònica en el que els 
participants actuaran com a músics i intèrprets.

En aquest taller es posen en pràctica nocions bàsi-
ques del llenguatge musical (el tempo, el ritme, la 
melodia, l’harmonia…) i els principals conceptes 
de la música electrònica: loop, break, slice, mashup, 
així com les formes rítmiques i estructures musicals 
pròpies de la música electrònica.

Invitem als participants a portar instruments musi-
cals si ho desitgen (no és indispensable).

Inscripció prèvia al web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra

Viernes 10 de junio
Música electrónica para niños y niñas con 
Marc Pitarch
18:30 a 19.30h

Aprende a hacer música. Taller de creación de mú-
sica electrónica en el que los participantes actua-
rán como músicos e intérpretes.

Taller de creación de música electrónica en el que los 
participantes actuarán como músicos e intérpretes.

En este taller se ponen en práctica nociones básicas 
del lenguaje musical (el tempo, el ritmo, la melodía, 
la armonía ...) y los principales conceptos de la mú-
sica electrónica: loop, break, slice, mashup, así como 
las formas rítmicas y estructuras musicales propias de 
la música electrónica.

Invitamos a los participantes a traer instrumento mu-
sicales si lo desean (no es indispensable). 

Inscripción previa  en la web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra



Dissabte 11 de juny
Orquestra d’Instruments inventats 
amb Eli Gras
11 a 14 h 

Proposem als nens i nenes del barri la construcció 
d’instruments inventats que formaran part d’una 
orquestra que la farem sonar el dissabte 11 de Juny. 
A partir del joc i de material reciclat, i treballant tant 
la creativitat com l’autoaprenentatge, construirem 
objectes sonors.  La creativitat lliure i la música com 
a mitjà d’expressió i de diversió acompanyaran la 
sessió del taller.

Inscripció prèvia al web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra 

Activitats i experiències 

Sábado 11 de junio
Orquesta de Instrumentos inventados
con Eli Gras
11 a 14 h

Proponemos a los niños y niñas del barrio la cons-
trucción de instrumentos inventados que formarán 
parte de una orquesta que la haremos sonar el sá-
bado 11 de Junio. A partir del juego y de material 
reciclado, y trabajando tanto la creatividad como el 
autoaprendizaje, construiremos objetos sonoros. La 
creatividad libre y la música como medio de expre-
sión y de diversión acompañarán la sesión del taller.

Inscripción previa  en la web de La Mostra:
www.conventagusti.com/mostra 

Sala Bunker



X Mostra Sonora i Visual
Convent de Sant Agustí

Del 7 a l’11 de juny de 2016

C/Comerç 36 - 08003 - Barcelona - T. 932565000
www.conventagusti.com/mostra
produccio@conventagusti.com


