La CIBA SUMMER CAMP: una escola d’estiu
per trencar bretxes digitals i per una
economia més verda, circular i feminista!

Us presentem una nova edició de l’escola d’estiu, La CIBA SUMMER CAMP, una oportunitat per trobar-nos, formar-nos i compartir aprenentatges entorn dels valors que, com ara el feminisme i l'ecologia, ens uneixen i ens fan
avançar cap a una ciutat millor i més sostenible. Aquesta nova edició amplia la proposta de tallers i activitats de
l'any anterior, i ofereix, a banda de la línia digital, una línia coeducativa i una de verda.
Trencar la bretxa digital de gènere és un dels objectius prioritaris de La CIBA, amb la qual organitzem un conjunt
d’accions formatives i de promoció de l'ocupació de les dones en àmbits estratègics de l'economia, com són les noves tecnologies de les dades. En aquest sentit, La CIBA SUMMER CAMP ens proposa diversos tallers on les i els joves
podran fer una aproximació al món digital i en clau familiar es podrà participar en activitats lúdiques emmarcades
en l'àmbit de les noves tecnologies.
Aconseguir la igualtat real i efectiva és una tasca que passa per l'educació inclusiva, equitativa i de qualitat. D'una
manera lúdica i accessible, La CIBA SUMMER CAMP oferirà una gran diversitat de propostes, com ara tallers de
narració oral i espais de joc coeducatiu. Es tracta d'accions per arribar als infants, a la gent jove i a les persones
adultes, la base imprescindible per trencar estereotips i lluitar per una educació inclusiva i no sexista.

ACTE DE CLOENDA

La CIBA
Summer Camp
2022

La CIBA
Summer Camp
2022

Divendres 15 de juliol – 18 a 19.30h
Mostra dels treballs fets durant La CIBA Summer Camp 2022.
Al final de l’acte les joves participants al Taller de narradores ens faran una
mostra de narració oral en diversos espais de La CIBA. Una fantàstica forma
de visitar La CIBA i conèixer les seves històries.
Totes les activitats són gratuïtes.

Per a participar-hi cal que us inscriviu a
www.grameticket.cat

Amb una clara idea de sostenibilitat, hem inclòs una línia verda en aquesta escola d'estiu 2022. El projecte de La
CIBA ja incorpora un vessant d'economia circular i feminista, en què la cura del medi ambient i la biodiversitat són
elements claus. Així, la SUMMER CAMP farà un tastet de tallers per vincular les persones participants en un model
de societat i un estil de vida més sostenible.
En aquesta nova edició volem acostar-nos a tota la ciutadania; en especial, a les dones i a les nenes, amb una
proposta lúdica, feminista i innovadora. Com que el nostre desig és arribar al màxim nombre de persones possible,
hi ha una gran diversitat d’horaris.
Us convido que vingueu a La CIBA SUMMER CAMP per poder gaudir plegades d'aquest espai formatiu, de transmissió
de valors, i de trobada i germanor abans de les vacances!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

https://laciba.gramenet.cat
#lacibagreen #lacibacoeducacio #lacibadigital

TAULA RESUM
Summer Camp
2022
Joc lliure coeducatiu.
1 de juliol, de 17 a 19 h
Què portes a la teva maleta?
1 de juliol, de 18.30 a 19.30 h
Un tastet de contacontes.
4, 6, 11 i 13 de juliol, de 10 a 12 h
Taller de narradores.
4, 6, 8, 11, 13 i 15 de juliol, de 18 a 20 h
Veniu a la Brigada Lila.
Del 4 al 7 de juliol, de 17 a 19 h
Enverdim-nos!
5 de juliol, de 17 a 19 h
Plantes medicinals i olis essencials.
7 de juliol, de 10.30 a 12 h
Fem saquets aromàtics: explorem les olors de la
natura. 7 de juliol, de 17.30 a 18.30 h
Creeu el vostre jardí medicinal al balcó o al
terrat. 12 de juliol, de 10.30 a 12 h
Creeu un jardí aromàtic i culinari de butxaca.
12 de juliol, de 17 a 18 h
Benvinguda a la vida cíclica.
12 i 14 de juliol, de 17 a 19 h
Inicieu-vos en programació web.
4 de juliol, d’11 a 13 h
Taller de ràdio by Ciba on Air.
4, 6 i 13 de juliol, de 17 a 18.30 h
Taller de ràdio by Ciba on Air.
5, 7 i 14 de juliol, d’11 a 12.30 h
Aproximació a la intel·ligència artificial AI.
5 de juliol, d’11 a 13, i 11 de juliol, de 16 a 18 h.
Taller de DJ Party.
5, 6 i 7 de juliol, torn de matí o de tarda.
Taller d’art i tecnologia: ’Els tresors del cor’.
7 de juliol, de 17 a 20 h
Lego4Scrum.
12 de juliol, de 16 a 18 h
Ciberseguretat per a noies joves.
13 de juliol, de 16 a 18 h
Escape Room: atrapa el hacker d’Instagram.
13 de juliol, de 18.15 a 19.15
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Divendres 1 de juliol_ JOC LLIURE COEDUCATIU
De 17 a 19 h
Us proposem un espai de joc lliure coeducatiu i sostenible.
Posem tots els sentits a coeducar, i ho fem a través del joc lliure i experimental! On totes i tots
puguem descobrir i crear, a través de diferents canals, al nostre ritme i segons les nostres preferències.
Juguem lliures, siguem lliures!
Adreçat a famílies amb infants de fins a 9 anys.
Organitza: La Magrana Curiosa i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.

Dimarts 5 de juliol_ ENVERDIM-NOS!
De 17 a 19 h
Descobriu què ens aporta la jardineria domèstica. Aquest taller proporciona una petita part teòrica on s’expliquen els conceptes
bàsics de fisiologia vegetal i una exposició de les cures imprescindibles per tenir plantes a casa. Respondrem
a les preguntes: què ens aporta la jardineria? I com repercuteixen les plantes a les nostres vides?
Adreçat a dones adultes.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.

Divendres 1 de juliol_ ‘HI HAVIA UNA VEGADA CONTES COEDUCATIUS A LA
CIBA’: QUÈ PORTES A LA TEVA MALETA?
De 18.30 a 19.30 h.
‘Hi havia una vegada contes coeducatius a La CIBA’ és una activitat infantil de contacontes amb la Daniela Conte, que explicarà
una història màgica sobre quan un dia un estranger arriba, amb només una maleta, i tothom comença a fer-se preguntes. Per
què és aquí?, d'on ve? i què porta dins la maleta? Una història poderosa, plena de tendresa i humanitat.
Adreçat a famílies amb infants.
Organitza:La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Daniela Conte, ‘performer’, clown i
terapeuta corporal.
Dilluns 4 i 11; i dimecres 6 i 13 de juliol _ UN TASTET DE CONTACONTES
De 10 a 12 h (taller de 4 dies)
Si us agraden els contes i inventar històries i explicar-les, aquest taller és per a vosaltres! Us donarà eines per aprendre, de
forma dinàmica i divertida, les tècniques bàsiques de l’art de la narració oral.
Cal venir amb roba còmoda i es demana compromís d’assistència a totes les sessions.
Adreçat a persones adultes que es vulguin introduir en l'àmbit del relat oral o que el practiquin i vulguin ampliar els
seus coneixements.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i L’Excèntrica, Centre d’Arts
Escèniques.
Dilluns 4 i 11; dimecres 6 i 13, i divendres 8 i 15 de juliol_ TALLER DE NARRADORES
De 18 a 20 h (taller de 6 dies)
Aquest taller pretén sistematitzar una proposta d'aprenentatge que permeti dominar l'art de relatar una història oralment.
Posarem al servei de la història el cos, la veu i la imaginació, fins a desenvolupar la tècnica necessària no només per aprendre a
narrar oralment qualsevol història sinó també per generar un personatge i un imaginari des del qual poder relatar.
Cal venir amb roba còmoda i es demana compromís d’assistència a totes les sessions.
Adreçat a noies joves d’entre 18 i 25 anys, preferentment que estiguin cursant formació en arts escèniques.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i L’Excèntrica, Centre d’Arts Escèniques.
De dilluns 4 a dijous 7 de juliol_ VENIU A LA BRIGADA LILA!
De 17.00 a 19.00 h (taller de 4 dies)
Si voleu lluitar contra les desigualtats de gènere! Si les injustícies us rebel·len i necessiteu actuar davant les discriminacions!
Si voleu ser referents en la prevenció de les violències masclistes! Veniu a la BRIGADA LILA jove de SNTK!
Ens formarem i aprendrem sobre gènere, feminismes i diversitat. Serem referents al nostre entorn en la defensa de la igualtat i
la prevenció de les violències masclistes, participarem d’activitats preventives a les escoles i instituts, formarem part d’accions
comunitàries a la nostra ciutat i moltíssimes possibilitats més que estan per descobrir i crear conjuntament!
Adreçat a noies i nois joves de Santa Coloma de 12 a 22 anys.
Nombre màxim de participants: 35
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Departament de Joventut.

Dijous 7 de juliol_ PLANTES MEDICINALS I OLIS ESSENCIALS
De 10.30 a 12 h
Elaboreu els vostres remeis naturals d’estiu amb plantes medicinals i olis essencials. En aquest taller parlarem i elaborarem alguns
dels remeis naturals més eficaços per a les dolències d’estiu, com són les cames cansades, els marejos als viatges o les picades de
mosquit, entre d’altres.
Elaborarem preparats naturals amb plantes medicinals i olis essencials, sense perill per a la salut ni per al medi ambient, i cada
participant s’endurà una mostra dels productes elaborats.
Adreçat a persones adultes.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i el Jardí Medicinal Amalur.
Dijous 7 de juliol_FEM SAQUETS AROMÀTICS: EXPLOREM LES OLORS DE LA NATURA
De 17.30 a 18.30 h
Per mitjà d’un joc olfactiu i de relacionar, identificarem les olors de la natura, afinant el sentit de l’olfacte, i prendrem consciència de
la varietat d’olors que ens envolten.
Observarem i coneixerem les plantes aromàtiques més comunes que tindrem en testos. Finalitzarem l’activitat elaborant saquets
aromàtics i relaxants de lavanda, que cada participant s’endurà a casa.
Adreçat a: infants entre 5 i 12 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i el Jardí Medicinal Amalur.
Dimarts 12 de juliol_ DISSENYEU EL VOSTRE JARDÍ MEDICINAL AL BALCÓ O AL TERRAT
De 10.30 a 12 h
Coneixerem algunes de les plantes medicinals que podem cultivar al balcó o al terrat, parlarem i veurem des de com es poden reproduir, quines cures bàsiques necessiten, quins criteris seguim per escollir les espècies, la recol·lecció i conservació, fins a quines són
les seves propietats remeieres i com les podem utilitzar per prevenir o guarir malalties lleus.
A cada participant se li donarà un petit dossier i algunes llavors perquè pugui començar a crear el seu propi jardí medicinal.
Adreçat a: persones adultes.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i el Jardí Medicinal Amalur.
Dimarts 12 de juliol_ CREEU UN JARDÍ AROMÀTIC I CULINARI DE BUTXACA
De 17 a 18 h
Coneixerem algunes de les plantes culinàries més comunes en la nostra gastronomia i mitjançant un joc descobrirem en quins plats
les podem utilitzar. Finalment, crearem un jardí en miniatura de plantes culinàries que ens endurem a casa.
Adreçat a: famílies amb infants entre 5 i 12 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista i el Jardí Medicinal Amalur.

Dimarts 12 i dijous 14 de juliol_ BENVINGUDA A LA VIDA CÍCLICA
De 17 a 19 h (taller de dos dies)
"Benvinguda a la vida cíclica" és un material educatiu que explica la menstruació com un fenomen més de la natura, de forma
lúdica, clara i amena. És un joc de coneixement creat per aprendre els cicles de la natura i en específic el cicle menstrual femení.
Està plantejat per jugar de forma cooperativa.
Adreçat a: persones de qualsevol edat, especialment a adolescents i dones (també per a nois i homes)..
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Ou d’Oca..

LÍNIA DIGITAL
Dilluns 4 de juliol_ INICIEU-VOS EN PROGRAMACIÓ WEB
D’11 a 13 h
Tant si creieu que el vostre futur és programar, com si penseu que l’àmbit digital no és el vostre mitjà: aquest taller és per a vosaltres! Sense necessitat d’una formació prèvia, podeu venir a conèixer com la tecnologia impacta a les nostres vides i aprendre els
aspectes bàsics de la programació web d’una forma fàcil i amb una metodologia activa. Apreneu a fer ús de codis com HTML o CSS!
Comptareu amb una mentoria per part de dones que s’estan formant a La CIBA com a programadores web.
Adreçat a noies joves d’entre 12 i 18 anys.
Organitza: La CIBA,espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Factoria F5.
Dilluns 4, dimecres 6 i 13 de juliol_ TALLER DE RÀDIO BY CIBA ON AIR
De 17 a 18.30 h (taller de 3 dies, torn de tarda)
La Ciba On Air presenta el seu taller de ràdio. La ràdio és un mitjà que ajuda a desenvolupar la creativitat, l‘expressió, la reflexió i la
comunicació.Les persones que hi participin podran fer una primera immersió en el món radiofònic i sentir-se locutores i locutors per
uns dies. Aprendrem les claus del llenguatge radiofònic per poder elaborar els nostres primers materials. Veniu i participeu a la Ciba
On Air!
Adreçat a públic Intergeneracional.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i La Ciba On Air.
Dimarts 5, dijous 7 i 14 de juliol_ TALLER DE RÀDIO BY CIBA ON AIR
D’11 a 12.30 h (taller de 3 dies, torn de matí)
La Ciba On Air presenta el seu taller de ràdio. La ràdio és un mitjà que ajuda a desenvolupar la creativitat, l‘expressió, la reflexió i la
comunicació. Les persones que hi participin podran fer una primera immersió en el món radiofònic i sentir-se locutores i locutors
per uns dies. Aprendrem les claus del llenguatge radiofònic per poder elaborar els nostres primers materials. Veniu i participeu a la
Ciba On Air!
Adreçat a públic Intergeneracional.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i La Ciba On Air.
Dimarts 5 i dilluns 11 de juliol_
APROXIMACIÓ A LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: A.I. 4 ALL
D’11 a 13 h dimarts 5 i de 16 a 18 h dilluns 11 (tallers únics)
Dispositius de reconeixement de veu, programes de reconeixement facial, smartphones...
Aquest taller us acostarà a la intel·ligència artificial, present, cada cop més, a la nostra vida quotidiana.
Comptareu amb una mentoria per part de dones que s’estan formant a La CIBA com a programadores web.
Adreçat a noies joves d’entre 12 i 18 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Factoria F5.

Dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7 de juliol_ TALLER DE DJ PARTY!
D’11 a 12.30 h (tallers únics, torn matí) o bé de 18 a 19.30 h (tallers únics, torn tarda).
En aquest taller aprendrem a fer de Dj, la seva història, diferents estils musicals, com preparar una playlist, el material necessari per
poder punxar i les tècniques bàsiques per fer una mescla com a professional! Uniu-vos a la Dj Party!.
Adreçat a infants de 8 a 14 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Siamiss Dj’s
Dijous 7 de juliol _ TALLER D’ART I TECNOLOGIA: ‘ELS TRESORS DEL COR’
De 17 a 20 h
L’objectiu principal d’aquest taller és introduir les participants, d’una forma integral i orgànica, en el món
de les noves tecnologies, les habilitats socials i l’art.
Adreçat a dones adultes.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i La mar de projectes
Dimarts 12 de juliol_ LEGO4 SCRUM
De 16 a 18 h
Per poder avançar en l’ampliació de La CIBA necessitem les vostres propostes!
A partir de la metodologia de gestió d’equips i projectes, buscarem la fórmula lúdica de crear una CIBA adaptada a les necessitats de
totes les dones i nenes de Santa Coloma. Veniu amb la vostra família o grup d’amigues i presenteu el millor projecte!
Adreçat a persones soles, en grup o en família
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Factoria F5.
Dimecres 13 de juliol_ CIBERSEGURETAT PER A NOIES JOVES
De 16 a 18 h
En un món cada vegada més digitalitzat, la protecció de les nostres dades i la privacitat a les xarxes és cada vegada més important.
Com prevenir atacs cibernètics, violació de dades o robatori d’identitat... Lluitem també contra les ciberviolències!
Comptareu amb una mentoria per part de dones que s’estan formant a La CIBA com a programadores web.
Adreçat a noies joves d’entre 12 i 18 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Factoria F5.
Dimecres 13 de juliol_ ESCAPE ROOM: ATRAPA LA HACKER D’INSTAGRAM
De 18.15 a 19.15 h
Què passa si una hacker et roba totes les teves fotos d’Instagram? Troba-la abans que sigui massa tard!
Aquest joc d’escapada (escape room), ambientat en el món de la informàtica i en personatges que han estat importants per desenvolupar-la, us proposa enigmes i jocs senzills que ajuden a fer una petita introducció sobre què hi ha darrere de la informàtica que
utilitzem en la nostra vida quotidiana.
Està plantejat de forma col·laborativa per aconseguir un objectiu final: desbloquejar els comptes d’Instagram.
Amb aquest joc s’intenta fer una aproximació a conceptes de la informàtica, com per exemple un codi de programació o un codi QR,
així com mostrar dones que han estat i són referents en aquest camp STEAM.
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista i Young IT Girls

#lacibagreen #lacibacoeducacio #lacibadigital

