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AMB EL MEET AND CODE 2018 

Obrim dos tallers formatius: estimula la teva creativitat digital!  

Seminari ANIMACIÓ STOP MOTION 
Ens introduirem a l’animació stop motion en 

la seva variant coneguda com a pixilació. A 

partir de fotografies que farem en el marc del 

taller, crearem seqüències amb moviment. 
 

Exemple d’ STOP MOTION: 
http://bit.ly/2OK6Uep 
 

Durada: 3 hores 

Dia: 19 d’octubre, de 17:00 a 20:00 

Lloc: Espai Jove La Fontana (sala tallers).  

c. Gran de Gràcia, 190. Barcelona.  

Ampliar i millorar les competències digitals dels 
joves amb discapacitat auditiva aprenent a tra-
vés de seminaris 100%pràctics. Amb aquest ob-

jectiu, des d’ACAPPS ens hem sumat a la Setma-
na Europea de la Programació, al 
#MeetandCode 2018, que es celebra del 6 al 21 

d’octubre.  

De la mà del projecte DONO organitzem dos seminaris digitals pràctics, divertits, gratuïts i 

oberts a tothom. Això sí, els  recomanem per a joves a partir de 16 anys. 

 

Us animem a que us hi apunteu perquè aprendreu i segur que us ho passareu bé! 

Seminari FEM UN MAGIC VINE 
En aquest taller treballarem els efectes digi-

tals i la postproducció. Per introduir-nos, veu-

rem el treball del creador Zach King i tot se-

guit farem nosaltres la seqüència i en crea-

rem, entre tots els participants, una de nova. 
 

Exemple DE MAGIC VINE: 
http://bit.ly/2zSyb5N 
 

Durada: 6 hores 

Dies: 16 i 17 d’octubre, de 16:00 a 19:00 

Lloc: Espai Jove La Fontana (sala polivalent) 

Tallers impartits per… AURORA GASULL 

La dinamitzadora dels dos seminaris serà Aurora Gasull. Té un màster de creació musical i tec-

nologia del so per la Universitat Pompeu Fabra. El 1997 s’especialitza en 3D amb el màster d’ani-

mació per ordinador i síntesi d’imatge a la Universitat de les Illes Balears. L’Aurora també és una 

persona amb pèrdua auditiva que garantirà un taller enfocat a la integració i l’accessibilitat. 

INSCRIPCIONS: 

Per inscriure’t a un dels seminaris, o als dos, només cal que ens ho comuniquis a  
 

laboral@acapps.org        tel.  93 210 55 30      whatsapp  600 401 631 
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