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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



Dissenya
i construeix 
el teu robot
Aprèn a construir robots, a programar-
los utilitzant una tauleta i a controlar-los 
des del telèfon mòbil. Construiràs des de 
mecanismes simples fins a una màquina 
complexa i hauràs de superar reptes cada 
cop més complexos.

S’utilitzarà: Lego Mindstorms, Robotis 
Dream, Lego Mecanismes

Es treballaran els següents conceptes
i competències: física (espai), mecànica 
(accessoris i sensors), matemàtiques 
(operacions numèriques bàsiques), 
programació, iniciativa i interès per la 
investigació

EDAT: de 9 a 12 anys
SESSIONS: Dimarts 3, 10, 17, 24 i 31 
d’octubre i 7 de novembre
HORA: 17.30 h - 19 h 
PREu: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA RoCA uMBeRT
REquERIMENTS: Tenir interès per les 
noves tecnologies; material a càrrec de la 
biblioteca

Crea
videojocs
en 2D
Aprèn a crear el teu videojoc des de zero. 
Hauràs de definir el sistema de joc, crear-ne 
els diferents nivells i programar tota la lògica 
del videojoc. Veurem casos de videojocs reals 
que serviran per a guiar-te en el disseny de la 
teva aventura digital.

S’utilitzarà: Scratch, Stencyl, App Inventor

Es treballaran els següents conceptes i 
competències: programació, matemàtiques 
(operacions numèriques bàsiques), física 
(espai), creativitat i autonomia

EDAT: de 10 a 12 anys
SESSIONS: Dimarts 14, 21, 28 de novembre i 
5, 12 i 19 de desembre
HORA: 17.30 h - 19 h 
PREu: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA RoCA uMBeRT
REquERIMENTS: Interès per les noves 
tecnologies; els videojocs es programaran 
per a mòbils i tauletes Android i per aprofitar 
l’activitat es recomana treballar amb el 
dispositiu Android propi

Dissenya
i programa
la teva APP 
per Android
Desenvolupa una APP senzilla per Android. 

S’utilitzarà: App Inventor 
 
Es treballaran els següents conceptes i 
competències: programació modular, estructura 
d’una APP, autonomia

EDAT: de 12 a 16 anys
SESSIONS: Dimarts16, 23 i 30 de gener de 2018
HORA: 17.30 h - 19.30 h
PREu: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA RoCA uMBeRT
REquERIMENTS: Interès per les noves 
tecnologies; cal portar el propi dispositiu mòbil 
Android
DINS EL PROJECTE BIBLIOLAB

TALLERS
DIGITALS -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 19 de setembre, a les 15 h,
a la biblioteca i a www.granollers.cat/formaciodigital

méS InfoRmACIó A: 
www.granollers.cat/formaciodigital
BIBLIOTECA RoCA uMBeRT     
Prat de la Riba, 77      93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat


