
Jornada del 20è aniversari del Teb
27 d'octubre de 2012, d'11 a 21 hores

Casal de Barri Folch i Torres (Carrer Reina Amàlia, 31. Barcelona)

Programa

Horari Activitat
Espai permanent Projeccions de fotografies i vídeos de la història del Teb.

11 a 11.30 h Acollida. Rebuda d'autoritats i participants.

11.30 a 12.30 h Benvinguda: “Els 20 anys del Teb”. Membres fundadors i de la 
coordinació del Teb inauguren la jornada amb una reflexió sobre l'evolució 
de l'entitat, els seus objectius pedagògics i comunitaris, així com els 
reptes de futur.

12.30 a 14.30 h Xerrada “La revolució educativa de les noves tecnologies", a càrrec de 
Jordi Adell (professor titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar 
de la Universitat Jaume I de Castelló, i membre fundador del Centre 
d'Educació i Noves Tecnologies). 

14.30 a 15.30 h Pausa.

15.30 a 16.30 h L'hora del Te-b. Degustació de te, preparat pels i per les joves de 
l'entitat.

16.30 a 17.00 h Inauguració dels tallers lúdics i formatius: “Dels centres d'accés a la 
tecnologia als centres de creació”, a càrrec de Mitchell Baker, 
Presidenta de la Fundació Mozilla.

17.00 a 19.00 h Tallers simultanis:        

Teixeix el web! Voluntaris de Mozilla.cat ens guiaran en aquest taller de 
webmaquing, ens mostraran amb eines de programari lliure com podem 
teixir un nou web per al Raval.

Robòtica educativa. Muntarem robots amb diferents peces i aprendrem 
com programar-lo perquè es mogui amb un comandament. Per acabar, 
farem una competició de robots!

Mediateca del Raval. Digitalitzarem fotos antigues del barri, que 
passaran a formar part de l'arxiu de la mediateca. Amb motiu d'aquesta 
activitat  desplaçarà la Mediateca Mòbil de Bufalà, a Badalona, fins el 
Carrer Reina Amàlia.

Videomaton: “Regala'ns la teva experiència!”. Com vas arribar el Teb? 
Felicita l'entitat i comparteix els teus records en aquest videomaton. A 
canvi, t'ensenyem com funciona la tècnica del “croma”, per canviar el fons 
en una imatge de vídeo.
 

19.00 a 21.00 h Concert dels joves del projecte maquetes de hip hop i break dance del 
Teb

Organitza:                  Col·labora: 


