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Píndoles musicals
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Dansa

01

Robòtica 
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Manga



01Taller de
dansa
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Contingut Horari Destinataris

Els divendres 4, 11, 18 i 25
de febrer i 4,11, 18 i 25 de
març de 17 a 18.30h
 
 
 
 
 
 

Nois i noies de 5è de
primària a 2n d’ESO

Volem a costar la dansa als
nois i noies de Sant Vicenç, on
treballaran  disciplina, el
treball en grup i cooperatiu
així com el treball individual.
En el taller es vol aconseguir
que siguin capaç de coordinar
els moviments amb la melodia
i el ritme, treballant d’aquesta
manera amb el seu propi cos.
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Taller
Manga
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Contingut Horari Destinataris

Dijous, de 17:30 a 19h,
des del 3 de març i
fins al 21 d'abril.

 
 
 
 
 
 

 Joves a partir de 5è
de primària.

En aquest taller els
joves de Sant Vicenç
podràn aprendre les
tècniques bàsiques
per entrar al món del
dibuix del manga i
poder així començar
a crear els seus
primers personatges.
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Tallers
Música

Píndoles musicals de
diferents àmbits del
món musical.
Acostar l'escola de
música municipal 
 de l'Oriola als joves
del municipi.

Contingut Horari Destinataris

Ukelele: del dijous 5 de
maig al dijous 16 de juny
ambdós inclosos de
19.45 h a 20.45 h.
 
 
 
 
 
 

A partir de 12 anys.
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Robòtica i
programació
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Contingut Horari Destinataris

Taller APP

Taller Disseny i
impressió 3D

Un es realitzarà el mes
d'octubre i l'altre el mes
de novembre
 
 
 
 
 
 

A partir de 12 anys.CREACIÓ D'UNA APP AMB APP
INVENTOR 

Els participants aprendran a fer
programes amb l’aplicació App
Inventor que funcionarà en
dispositius amb el sistema
operatiu Android, a més utilitzaran
diverses de les prestacions dels
dispositius: altaveu, càmera,
sensors.

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D 
Taller de disseny orientat a la    
 impressió 3D, on s’exploraran les
possibilitats d’aquesta tecnologia
i s’introduirà als assistents al
modelatge 3D mitjançant
programari gratuït.



Per més informació:
Cau Jove:

caujove@svmontalt.cat
93 791 34 79

 

 
 
 


