A QUI S’ADREÇA?

#LaCIBADigitalSummer inaugura l’Escola d’Estiu de La CIBA. Una proposta que, de manera
lúdica, feminista i innovadora, té per objectiu apropar les competències digitals i
tecnològiques a la ciutadania de Santa Coloma i, en particular, a les nenes, les joves i
les dones adultes, ja que amb aquesta iniciativa volem superar la segregació per sexe en
els estudis cientí ics i tecnològics, reduir les diverses desigualtats i bretxes (d’accés,
d’ús i de creació) a les quals s’enfronten les dones i incrementar la seva ocupabilitat al
sector i a les professions digitals.

Públic infantil (0-10a) i familiar
• TEATRE INFANTIL.”la Rateta Voladora”
• ACTIVITAT INFANTIL I FAMILIAR DE JOC. “Minisons”

La programació desplega una àmplia proposta de tallers, pensats per a nens, nenes,
joves, dones... i distribuïts per franges d’edat, que permetran endinsar-nos en la cultura
“gamer” i la creació de videojocs, la programació, la creació audiovisual, l’univers dels
podcasts o conèixer les eines del ciberactivisme i de la participació social.

Públic jove
• TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS.
“Juguem a fer videojocs”
• TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS.
“Crea els teus stickers”

Us convido a que vingueu a l’Escola d’Estiu, i gaudiu de la seva amplia oferta
d'activitats.
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

QUINES ACTIVITATS ENS OFEREIX?
En la programació trobareu una àmplia varietat de tallers, alguns pensats per a la
població infantil (nens i nenes); d’altres, per a gent jove, també n’hi ha per a
dones i alguns, d’intergeneracionals. Tots distribuïts per franges d’edat.
A ON ES REALITZA?
Totes les activitats es faran presencialment a La CIBA
(Passeig de Llorenç Serra, 64. Santa Coloma de Gramenet)
Més info: lacibainfo@gramenet.cat ó 934 62 40 92

Públic infantil: (7-12a)
• TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL.
“Crea els teus reels animats”
• TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS.
“Juguem a fer videojocs”

• TALLER DE PROGRAMACIÓ: Iniciació al CODI.
“El joc de la granota”
Dones. Intergeneracional
• TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL.
“El vídeo del minut”
• TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS.
“Crea els teus stickers”
• TALLER DE RÀDIO. “Crea els teus PODCASTS”.
LA RÀDIO VIOLETA
Inscripcions gratuïtes:
Places limitades, inscripció prèvia a:
https://laciba.gramenet.cat/DigitalSummer

PROGRAMACIÓ
DILLUNS 5 JULIOL
10 a 12 h Acte OBERTURA #LaCIBADigitalSumer
18 a 20 h TALLER DE RÀDIO “Crea els teus PODCASTS”.
LA RÀDIO VIOLETA
DIMARTS 6 JULIOL
10 a 12 h TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS. “Crea els teus
stickers”
Adreçat a públic jove (13-25 anys)
16 a 20 h TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL. “El vídeo del
minut”
DIMECRES 7 JULIOL
16 a 20 h TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL.
“El vídeo del minut”
18 a 19.30 h TEATRE INFANTIL.” la Rateta Voladora”
DIJOUS 8 JULIOL
10 a 12 h TALLER DE PROGRAMACIÓ: Iniciació al CODI. “El joc
de la granota”
18 a 20 h TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS. “Crea els teus
stickers”
18 a 20 h TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL. “Crea els teus reels
animats”
DIVENDRES 9 JULIOL
18 a 20 h TALLER DE RÀDIO “Crea els teus PODCASTS”. LA
RÀDIO VIOLETA
18 a 20 h ACTIVITAT INFANTIL I FAMILIAR DE JOC. “Minisons”

DILLUNS 12 JULIOL
10 a 12 h TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS.
“Juguem a fer videojocs”
18 a 20 h TALLER DE RÀDIO “Crea els teus PODCASTS”.
LA RÀDIO VIOLETA
18 a 20 h TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS.
“Juguem a fer videojocs”
DIMARTS 13 JULIOL
10 a 12 h TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS. “Crea els teus
stickers”
16 a 20 h TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL. “El vídeo del
minut”
DIMECRES 14 JULIOL
16 a 20 h TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL. “El vídeo del
minut”
DIJOUS 15 JULIOL
10 a 12 h TALLER DE PROGRAMACIÓ: Iniciació al CODI.
“El joc de la granota”
18 a 20 h TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS. “Crea els teus
stickers”.
18 a 20 h TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL. “Crea els teus reels
animats”
DIVENDRES 16 JULIOL
18 a 22 h TANCAMENT #LaCIBADigitalSumer
Mostra dels treballs fets durant l’Escola d’Estiu + concert
a càrrec de La Mascara de Tàlia & Jodie Cash

Il·lustració de portada: Rita Hervás Fernández

#LACIBAdigitalsummer

TALLERS:
TALLER DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS.
“Juguem a fer videojocs”, a càrrec de Women in Games
En aquest curs aprendrem a dissenyar i programar un videojoc amb el motor de joc Unity, adaptat a població
jove. Gaudirem aprenent el procés de creació d’un videojoc, des de la idea inicial fins a la implementació del
motor.
Adreçat a:
• Públic infantil, de 8 a 12 anys
• Públic jove, de 13 a 17 anys
Durada del taller: 2 hores
Data horari taller per a joves: 12/07/2021 de 10:00 a 12:00 h
• N. places: 10
Data horari taller per a infantil: 12/07/2021 de 18:00 a 20:00 h
• N. places: 10

TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL.
“Crea els teus reels animats”, a càrrec de Rita Hervàs
Un taller en el qual, a través de la creativitat, es generarà un “reel” mitjançant la creació d’un personatge
animat en format digital. Aquest taller té l’objectiu de fomentar l’interès i les habilitats tecnològiques dels
infants i apropar-los al món de l’animació digital
Adreçat a:
•1Públic infantil, de 7 a 12 anys
Durada del taller: 2 hores
Dates horaris:
Dues edicions:
1a edició: 8/07/2021 de 18:00 a 20:00 h
2a edició: 15/07/2021 de 18:00 a 20:00 h
N. places: 15

TALLER DE PROGRAMACIÓ:
Iniciació al CODI. “El joc de la granota”, a càrrec de FactoriaF5
Taller dinàmic, lúdic i interactiu que s’organitza mitjançant grups de forma col·laborativa i que té com
a objectiu oferir un primer aproximament a la programació dels llenguatges informàtics més bàsics.
El taller s’organitza atenent els principis de la metodologia “AGILE”, eina de gestió de treball en equip
innovadora i àmpliament utilitzada en els entorns de desenvolupament web.

Adreçat a: Públic jove, de 16 a 30 anys
Durada del taller: 2 hores
Dates horaris:
Dues edicions:
1a edició: 08/07/2021 de 10:00 a 12:00 h
2a edició: 15/07/2021 de 10:00 a 12:00 h
N. places: 10

TALLER DE CREACIÓ D’ADHESIUS.
“Crea els teus stickers”, a càrrec de Sandra León
Taller de creació d’adhesius (stickers) digitals per personalitzar com ens comuniquem.
Les i els participants podran crear col·leccions de disseny des dels seus mòbils a partir de l’aplicació Stiker
Maker (app gratuïta que cada participant haurà de portar instal·lada al seu telèfon mòbil)
Adreçat a:
• Públic jove, de 13 a 25 anys
• Dones de totes les edats
Taller de 4 edicions, dues adreçades a joves i dues a públic intergeneracional.
Durada del taller: 2 hores
Dates horaris:
4 edicions
Taller joves : 6/07/2021 i 13/07/2021 de 10:00 a 12:00 h
• N. places: 15
Taller dones: 08/07/2021 i 15/07/2021 de 18: 00 a 20: 00 h
• N. places : 15

TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL.
“El vídeo del minut”, a càrrec de Drac Màgic
Taller per explorar les capacitats expressives de les imatges, una oportunitat per reflexionar i intercanviar els
punts de vista al voltant d’un tema concret.
Com ho farem? A partir d’un tema comú, realitzarem la gravació d’un vídeo d’un minut de durada en pla
seqüència, és a dir, sense muntatge. De la suma ordenada dels vídeos de les participants, editarem un film
col·lectiu que reunirà la visió de les dones sobre aquest aspecte concret de la realitat.
Adreçat a: Dones de totes les edats
Durada del taller: 16 hores
Dates i horaris: 06/07/2020, 07/07/2021, 13/07/2021 i 14/07/2021 de 16: 00 a 20: 00 h
N. places: 25

TALLER DE RÀDIO.
“Crea els teus PODCASTS”. LA RÀDIO VIOLETA,
a càrrec de Mònica García

Taller per explorar i aprendre les eines necessàries per produir, editar i publicar el vostre propi podcast.
Un taller lúdic i dinàmic, en què gaudirem i posarem en marxa la creativitat i la potencialitat de la comunicació des d’una mirada feminista.
Adreçat a: Intergeneracional
Durada del taller: 6 hores
Dates horaris: 05/07/2021, 09/07/2021 i 12/07/2021 de 18:00 a 20:00 h
N. places: 15

PROGRAMACIÓ FAMILIAR I INFANTIL
TEATRE INFANTIL.” la Rateta Voladora”, a càrrec de Mitja i Mitjoneta
La Mitja i la Mitjoneta són dues noies que es diverteixen explicant històries i volen venir a La CIBA a explicar el
conte de la Rateta Voladora.
Una versió del tradicional conte de la rateta presumida que posa en dubte aquest conte tradicional als ulls
de les més petites, que hauran de participar perquè les actrius puguin seguir amb la història. Un conte ple de
reflexió, humor, crítica i màgia.
Duració: 1,5 hores
Data i horari: 7/07/2021 a les 18 h
Activitat adreçada a públic infantil (0-10a) i familiar
Aforament limitat

ACTIVITAT INFANTIL I FAMILIAR DE JOC. “Minisons”,
a càrrec de la Magrana Curiosa
Instal·lació de joc sonora en què experimentarem amb les nostres veus i amb els diferents sons de materials i
petits instruments curiosos.
Durada del taller: 2 hores
Dates horaris: 09/07/2021 de 18: 00 a 20:00 h
Activitat adreçada a públic infantil (0-10a) i familiar
Aforament limitat

