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SEGUEIX-NOS!
facebook.com/jovesaccioconventbcn
instagram.com/jacconvent
jac@conventagusti.com

INSCRIPCIONS ALS TALLERS
Inscripcions: a partir del 9 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 30 de setembre
Online: https://inscripcions.conventagusti.com
Presencialment: Dll a diss de 10 a 14 i de 16 a 20h.
Inscripció als grups (*): obertes tot l’any.
Els menors d’edat requereixen autorització:

conventagusti.com/tallers/autoritzacio-menors

Districte de
Ciutat Vella

Tens algun projecte entre mans i et falta un espai per
tirar-lo endavant? T’agrada ballar? I el teatre? Vols
muntar un esdeveniment o organitzar un concert? Et
motiven els cinefòrums? Vine! Al Convent hi tens lloc.
A partir de 14 anys. *Gratuït

PROJECTE N’KONSTRUCCIÓ(*)
Dijous de 17 a 19.30h.
Punt de trobada de noies i nois de 10 a 14 anys.
Fem allò que ens motiva; jocs de taula, sortides,
còmic o tallers de cuina. Estem N’Konstrucció
constant. Vine i proposa! *Gratuït a partir de 12 anys

CLUB DELS INVENTORS amb MakerConvent
Dimecres de 17.30 a 19.30h
Espai per noies i nois de 10 a 16 anys. MakerConvent és un espai de creació digital amb impressores
3D i moltes eines més. A través de la filosofia Maker
podràs aprendre a desenvolupar idees en grup i et
divertiràs jugant amb diferents materials.
Preu: 15€ trimestrals

GRUP DE ROL
Divendres de 17.30 a 19h.
Som un grup de noies i nois que ens trobem per crear el nostre personatge i jugar a través d’una història
de ficció. Vols provar de rolejar? A partir de 12 anys.
*Gratuït
Si t’interessa algun d’aquests projectes, posa’t
en contacte amb nosaltres, les inscripcions estan
obertes tot l’any.

TALLERS AMB MAKERCONVENT
MakerConvent és l’espai de creació, producció i fabricació digital del Convent. Dimarts de 17 a 19h hi ha
portes obertes. Vine a desenvolupar el teu projecte!
*Gratuït

Centre Cívic
Convent de Sant Agustí
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ENDINSA’T AL MÓN MAKER
#makerconvent #creaciovisual
De 14 a 17 anys.
Dimarts de 17.30 a 19.30h
Del 26 de novembre al 17 de desembre
Professor: Òscar Martínez
Preu: 23,41€
Saps tot el que pot fer un Maker? Com funciona una
impresora 3D? Què és una CNC? I un MakeyMakey
o un Arduino? Tot això i més ho podràs descobrir en
aquest taller.

CREACIÓ DE MONS AMB REALITAT
VIRTUAL AMB COSPACES
#makerconvent #creaciovisual
De 10 a 16 anys.
Divendres de 17.30 a 19h
Del 8 de novembre al 20 de desembre
Professor: Jordi Martos
Preu: 21,94€
Crea una experiència de Realitat Virtual i coneix els
elements bàsics dels videojocs immersius. Aprèn
a programar objectes i accions tridimencionals de
manera senzilla.

Convent de Sant Agustí

GRUPS ESTABLES, ESPAIS I RECURSOS:

MAPA

TALLERS i GRUPS DE JOVES
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DIBUIX I MANGA

DANSA URBANA

#fetamà #creaciovisual
De 10 a 17 anys.

#moviment #dansa
De 12 a 17 anys.

Dilluns de 18h a 19.30h
Del 30 de setembre al 9 de desembre
Professora: Emma Pumarola
Preu: 48,28€

Dimarts de 18 a 19h.
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
Professor: Lorena Pérez
Preu: 32,19€

En aquest taller aprendràs tècniques de dibuix i si
t’interessa podràs endinsar-te en el món del Manga.

Tant com si balles com si no ho has fet mai, aprèn a
ballar els estils urbans com el Hip-Hop, el Popping,
el New Style o el Locking.

K-POP
#moviment #dansa
De 12 a 17 anys.
Divendres de 17.30 a 18.30h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Professora: Marta Boleko
Preu: 26,33€

Els tallers estan pensats perquè
puguis construir un itinerari amb
els teus interessos.
Dilluns, dimarts i divendres, a
partir de les 17h, vine a la prèvia
dels tallers. *Activitat gratuïta amb
inscripció.
Apunta’t als grups estables, proposa una activitat o demana un espai
per assajar.
Participa al teu ritme!

Aprendràs les coreografies més emblemàtiques del
Korean Pop o proposar aquelles que t’agradaria
aprendre.

CREACIÓ I JOCS TEATRALS
#rollplay #creacioteatral
De 12 a 17 anys.
Dimarts de 17.30 a 18.30h
Del 30 de setembre al 9 de desembre
Professora: Èric Pons
Preu: 32,19€
Res està escrit. Crearem una petita peça teatral i
aprendràs els diferents rols que hi ha en una obra de
teatre. Jugarem amb el cos, la veu i la imaginació. El
resultat es podrà mostrar.

PRODUCCIÓ MUSICAL
#creaciomusical
De 12 a 17 anys.
Dilluns de 17.30 a 19h
28 d’octubre i 4 de novembre
Professor: Cristóbal Saavedr
Preu: 8,78€
En aquest taller aprendràs la teoria bàsica per produir un tema musical i la podràs posar en pràctica.
Sona bé, oi?

FOTOGRAFIA CREATIVA

FEM CINE!

#creaciovisual #fotografiacreativa
De 12 a 17 anys.

#audiovisuals #videocreacio
De 14 a 17 anys.

Dimarts de 17.30 a 18.30h
Del 5 al 26 de novembre
Professora Alba Ballesteros
Preu: 11,70€

Dimarts de 17.30 a 19h
Del 8 al 29 d’octubre
Professors: Tom Garner i John English OTOXO Productions
Preu: 17,56€

Desperta la part creativa de la ment amb la càmera
de fotos. En aquest taller coneixeràs el funcionament
bàsic de la càmera per poder experimentar; dibuixar
amb la llum, congelar el moviment i fer retrats. Amb
el resultat es farà una exposició col·lectiva. Porta la
teva càmera o el teu telèfon mòbil.

T’animes a fer cine? Vols dirigir o et veus sent protagonista? Introdueix-te al cinema amb els directors de
la Productora OTOXO i amb càmeres i plataformes
de muntatge professionals. 3, 2, 1… Acció! .

