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Drons
Videojocs
Escultura
digital
Animació
2D i 3D

Adreçat a
joves de 12
a 18 anys

TALLERS D’UN DIA O DE DOS DIES

27 de desembre / 30 - 31 de desembre / 2 - 3 de gener

Inscriu-t’hi a
www.xnergic.org

Campus
tecnològic
xnergic

nadal 2019

Drons, videojocs, escultura digital i
animació són alguns dels tallers que es
trobaran els nois i noies que s’apuntin,
aquest Nadal, al campus tecnològic de
xnergic. Aquest any s’ofereixen un seguit
de tallers innovadors on s’aprendran
conceptes específics de cada àmbit de
manera molt pràctica.
1 Durada: Els tallers poden tenir una durada d’un dia o bé de dos dies consecutius.
1 Edat: Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
1 Horari: De 9 a 13 h.
1 10% de descompte per inscripció de dos o més germans o per família nombrosa.

Programació
de drons
Programa quadcòpters (drons) de DJI fent
servir Scratch o Python perquè de manera automàtica siguin capaços de superar obstacles i
arribar a indrets inaccessibles. Aquesta activitat és ideal per iniciar-te o per perfeccionar les
teves habilitats com a programador.
Places limitades: 8 alumnes
Preu: 30 €
Dates: 27 de desembre
// 2 de gener // 3 de gener

Escultura
digital
amb MudBox

En aquest taller exploraràs el funcionament
de les màquines d’estats d’animació fent servir
el software Unity3D. Durant el desenvolupament veuràs com s’apliquen els diferents conceptes d’animació de manera pràctica en
la construcció de les animacions de personatges en videojocs.

Aprèn a modelar els teus personatges fent
servir eines de modelat digital. Explora durant
dos dies les diferents opcions que et permet
l’escultura digital. Dissenya personatges humanoides per als teus jocs i/o animacions.

Preu: 24 €
Dates: 27 de desembre

Data: 30 i 31 de desembre
Preu: 48 €

Animació 3D
d’humanoides

Taller
d’animació
2D amb
Unity3D

Taller de
programació
d’un joc
d’ocells
voladors
amb Unity3D

En aquest taller treballaràs les tècniques
bàsiques per animar personatges de forma
humanoide fent servir 3ds Max. Explora les
diferents possibilitats i riggings per crear els
teus propis cicles d’animació.

Coneix les bases de programació de C# amb
Unity3D mentre construeixes un videojoc
semblant al conegut Angry Birds. Unity3D és
un motor de jocs molt utilitzat actualment per
crear videojocs, en els quals la programació i
l’art es combinen.

Data: 2 i 3 de gener
Preu: 48 €

Preu: 48 €
Dates: 30 i 31 de desembre

Procés d’inscripció
1 Informeu-vos de totes les activitats que us poden interessar a Xnergic.org.
2 Feu la inscripció al taller seleccionat a través de la plataforma on-line
de reserva i pagament.

3 Es confirmarà per correu que la inscripció s’ha executat correctament.

Seguiu-nos!
clubxnergic
xnergic

Inscriu-t'hi ja a
www.xnergic.org

Places
limitades!
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