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Activitats previstes del 24 al 31 de desembre
•

Dijous, 27

11:00h Tallers de Nadal
Activitats per als més petits que els permetrà convertir-se en un petit científic,
escoltar contes o descobrir els valors de l’aigua. Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2,
3, 4 i 5 de gener del 2008, d’11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.
Museu Agbar de les Aigües. Ctra. De Sant Boi, 4. Cornellà de Llobregat.
17:00h Taller de Construcció de Robots. Sessió 1
Aquesta activitat es du a terme als espais multimèdia de diverses biblioteques i té
com a objectiu construir petits robots a partir del reciclatge de peces de maquinària
d’informàtica. El taller el condueixen un tècnic informàtic i un tallerista, els quals, en
primer lloc, fan una explicació dels materials que s’utilitzen, del valor i la importància
del reciclatge i, en segon lloc, expliquen petits fonaments científics per conèixer
l’interior dels ordinadors i entendre’n els misteris. El taller, que consta de dues
sessions, s’acaba amb la construcció d’un robot. Adreçat a infants a partir de 10
anys. Cal inscripció prèvia. Informació al web www.bcn.cat/biblioteques
Biblioteca Xavier Benguerel. Av. Bogatell, 17
•

Divendres, 28

17:00h Taller de Construcció de Robots. Sessió 2
Segona i última sessió d'aquest taller per aprendre a construir robots amb materials
informàtics
reciclats.
Cal
inscripció
prèvia.
Informació
al
web
www.bcn.cat/biblioteques.
Biblioteca Xavier Benguerel. Av. Bogatell, 17
•

Dissabte, 29

10:30h Passejades temàtiques al Parc de Collserola: Brolles i màquies.
Dues sortides, a les 10:30h i a les 12:00h. Activitat gratuïta, amb inscripció al mateix
centre.
Centre d’Informació del Parc de Collserola. Ctra. de l’Església, 92.
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