Nota de premsa
Inscripcions obertes als tallers Mini Innova
d’hivern i primavera a l’Espai Cultura
• La nova temporada tallers tecnològics per a infants i famílies

de l’Espai Cultura es realitzarà de febrer a juny i oferirà fins a
tretze títols de diferent temàtica.

• D’entre les propostes per aquest hivern i la pròxima
primavera destaquen novetats a l’entorn de la realitat
augmentada i el disseny per impressió 3D.
• Els tallers Mini Innova han esdevingut tot un referent a la
ciutat, arribant al miler d’usuaris a l’any i donant cobertura a
més de tres-centes famílies.
La línia Mini Innova de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, que ve realitzantse des de finals de 2013, consisteix en una programació estable de tallers
d’innovació tecnològica, dirigida a infants i famílies, que tracta temàtiques com
la robòtica educativa, la programació de videojocs i l’electrònica creativa, entre
d’altres. Al web de l’Espai Cultura ja es poden consultar tots els detalls de la
nova temporada, que anirà des d’aquest mes de febrer fins al proper juny, i a la
recepció del centre ja es poden realitzar les inscripcions a tots els tallers.
D’entre les propostes que l’Espai Cultura ens fa per a aquests mesos d’hivern i
primavera, destaquen tres novetats. D’una banda s’introdueix la realitat
augmentada com a temàtica, tot seguint el fil de tallers anteriors amb els que ja
s’havien aproximat a la creació d’entorns de realitat virtual immersiva. D’altra
banda, es reforça la diversitat de cursets al voltant del disseny per impressió 3D
amb un taller inspirat en l’univers de Minecraft, un videojoc molt popular de
construcció per blocs. Aquesta nova proposta sobre modelatge 3D, doncs, se
suma a l’exitós taller de creació de minidrons que l’Espai Cultura ofereix ara per
tercer cop i amb el qual s’ha inaugurat la temporada, a principis de febrer.
Finalment, la tercera novetat del semestre, que tindrà lloc ben entrada la
primavera, és un taller de «pixelart», la tècnica clàssica del dibuix digital per
píxels, que segueix molt estesa en el camp del desenvolupament de videojocs en
2D.
Altres propostes que convé esmentar d’aquesta temporada són el taller de
programació de videojocs amb Scratch, una aplicació educativa desenvolupada pel
MIT, i el taller de robòtica amb Bee-Bot, que repeteix després d’incorporar-se
aquesta passada tardor i havent-se sumat als ja clàssics tallers amb Lego WeDo.
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ELS TALLERS MINI INNOVA COM A EINA PEDAGÒGICA
Mini Innova és una línia d’actuació que neix sota la concepció de l'apropament a
la innovació tecnològica entesa com un recurs pedagògic que incentiva la
creativitat, la curiositat i el gust per l’aprenentatge, que ajuda al desenvolupament
del pensament analític i fomenta l'esperit crític.
La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 pren aquesta iniciativa amb visió de
futur, entenent-la com una tasca imprescindible d’accessibilitat i
democratització cultural. Essent conscient que la creació cultural i artística, cada
cop més, anirà ineludiblement lligada a les tecnologies emergents del moment, la
Fundació confia que els tallers Mini Innova també posaran el seu granet de sorra
per contribuir en l’enfortiment de la producció cultural local de les properes
generacions, tot propiciant una ciutadania més activa i dinàmica i amb més agents
capaços de participar d’aquesta cadena creativa.
L’aposta de la Fundació ha estat, sense dubte, un èxit rotund amb un
creixement sorprenent i consolidat, tal com demostra la capacitat d’haver
mantingut al voltant d’un miler d’usuaris de manera consecutiva durant els
dos cursos anteriors, i el fet de donar servei a més de 300 famílies cada any.
Amb aquesta evolució, doncs, l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 s’ha
posicionat com un referent indiscutible de ciutat en aquest àmbit d’acció educativa
en el temps de lleure i a través de la tecnologia.
PROGRAMACIÓ COMPLETA DE FEBRER A JUNY
Crea Mini Drons amb Impressió 3D
Durada: 4 sessions de 2 hores
Edats: De 10 a 14 anys
Inscripció: 105 € (Inclou material)
Del 9 de febrer al 2 de març, els divendres a les 18 h
Lego WeDo (ens iniciem)
- Taller familiar Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 8 a 12 anys
Preu: 10 €
Dissabte 10 de febrer, a les 11.30 h
Dissabte 14 d'abril, a les 11.30 h
Lego WeDo (avancem)
- Taller familiar Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 8 a 12 anys
Preu: 10 €
Dissabte 11 de febrer, a les 11.30 h
Dissabte 21 d'abril, a les 11.30 h
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Màquines en Moviment
- Taller familiar Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 6 a 10 anys
Preu: 10 €
Dissabte 3 de març, a les 11.30 h
Divendres 4 de maig, a les 18 h
Converteix-te en Youtuber!
Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 10 a 14 anys
Preu: 10 €
Dissabte 10 de març, a les 11.30 h
Dissabte 9 de juny, a les 11.30 h
Descobreix en Bee-Bot!
- Taller familiar Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 4 a 7 anys
Preu: 10 €
Diumenge 11 de març, a les 11.30 h
Dissabte 2 de juny, a les 11.30 h
Fes un videojoc online: Plataformes
Durada: 2 sessions de 2 hores
Edats: De 10 a 14 anys
Preu: 18 €
Del 16 al 23 de març, els divendres a les 18 h
Robots en 2D
- Taller familiar Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 6 a 10 anys
Preu: 10 €
Dissabte 17 de març, a les 11.30 h
Impressió 3D i Minecraft
Durada: 3 sessions de 3 hores
Edats: De 8 a 12 anys
Preu: 70 € (inclou material)
Del 27 al 29 de març, dimarts, dimecres i dijous a les 10 h
Programa videojocs amb Scratch
Durada: 3 sessions de 2 hores
Edats: De 8 a 12 anys
Preu: 30 €
Del 13 al 27 d'abril, els divendres a les 18 h
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Realitat Augmentada
Durada: 2 sessions de 2 hores
Edats: De 10 a 16 anys
Preu: 18 €
Del 5 al 12 de maig, els dissabtes a les 11.30 h
Pixelart
Durada: 1 sessió de 2 hores
Edats: De 8 a 12 anys
Preu: 10 €
Divendres 11 de maig, a les 18 h
Fes un videojoc online: Spaceshooter
Durada: 2 sessions de 2 hores
Edats: De 10 a 14 anys
Preu: 18 €
Del 25 de maig a l'1 de juny, els divendres a les 18 h
• Tots els tallers Mini Innova al web de l’Espai Cultura, amb
descripcions completes: http://www.fundaciosabadell.cat/activitatscultura/tallers-mini-innova/
• Imatges promocionals dels tallers programats:
https://flic.kr/s/aHsm8Mh4KH
INSCRIPCIONS OBERTES
Tots els tallers requereixen inscripció prèvia, que es realitza de manera presencial
a la recepció de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Es pot reservar plaça per
correu o telèfon.
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
Espai Cultura Fundació Sabadell 1859
C. d’en Font 25, Sabadell.
Tel. 937259522 (extensió 2)
A/e: espaicultura@fundaciosabadell.cat
www.espaiculturasabadell.cat/
Facebook: /EspaiCulturaSabadell
Twitter: @EspaiCulturaSbd
Horaris: De dimarts a divendres de 17 a 20.30 h; Dissabtes d’11 a 14 h i de
17 a 20.30 h; Diumenges d’11 a 14 h; Dilluns i festius tancat.
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