
 

                                                                                           

 

YAMakers 3  
 

YAmakers és un projecte formatiu de la Fundación Orange, emmarcat dins el projecte 

Breakers dirigit a joves amb autisme d’alt funcionament. 

 

YAMakers va començar el 2015 i es dur a terme amb la participació de BJ-Adaptacions i 

Fundació Friends als Ateneus de Fabricació de Barcelona. 

L’objectiu i temari de les dues passades edicions tenia per objectiu que els joves adquirissin 

coneixements i tècniques que els permetessin crear models amb impressores 3D i com a 

projecte final del curs es va treballar en la impressió d'un producte útil i funcional per a 

persones amb discapacitat. 

 

Enguany la formació va dirigida a introduir els nois en el món de la electrònica i la robòtica. 
 

Objectius 
 

 

● Posar en marxa un petit Lab a Fundació Friends amb una impressora 3D amb 

l'objectiu de donar continuïtat i sostenibilitat al projecte més enllà de les formacions, 

oferint la oportunitat d'accedir a aquest tipus de tecnologia a tots els usuaris de 

Friends i facilitant que els joves que han passat per Yamakers 1 i 2 hi segueixin 

vinculats. 

 

● Explorar les potencialitats d'aquesta tecnologia per millorar la inserció laboral dels 

joves (donar valor afegit a la botiga, servei d'impressió, crear e-commerce, 

desenvolupar marca personal...). En paral·lel, oferir formació a un grup reduït de 

joves perquè desenvolupin competències personals que els ajudin a l'hora de trobar 

feina: iniciativa, compromís, treball en equip, autoestima, treballar la relació amb el 

client en totes les fases d'un encàrrec... 

 

● Oferir tallers introductoris perquè els joves coneguin altres àrees innovadores de 

l'entorn digital, com programació amb Arduino, Wereables i e-textils, robòtica i 

disseny de videojocs. 

 

 



 

                                                                                           

Cursos introductoris:  curs 1, curs 2 i curs 3 
 

Durada: 16 hores (4 sessions) 

Participants: 10/12 per curs 

Horari: De 9: 30h a 13: 30h 

Lloc: Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (Direcció: Av. Dels Rasos de Peguera, 232, 

08033 Barcelona) 

Cap experiència prèvia és necessària per participar en el curs. 

En finalitzar el curs obtindràs un diploma d'aprofitament del curs. 

 

Curs 1  

  

Dates: 2, 9, 16 i 23 de febrer 

Disseny de videojocs: Crear un videojoc pas a pas des de zero amb Arduino. 

Entendre un llenguatge de programació a través d'una interfície gràfica senzilla, per a 

posteriorment plantejar la història i objectiu d'un videojoc i desenvolupar-lo amb 

animacions, gràfiques i sons. Si integrem també la placa d'Arduino podem crear videojocs 

molt divertits. 
 

Què aprendràs? 
 

● A crear els teus propis videojocs 

● Introducció a la programació amb el programa Scratch o altres programes més avançats 

● Integració amb Arduino per veure l'aplicació de l'electrònica per al disseny de videojocs 

● Possibilitat de combinar-ho amb disseny d'objectes que posteriorment siguin tallats en 

làser o vinil, o impresos en 3D, per crear controladors i comandaments:  

 



 

                                                                                           

 

Curs 2  

 

Dates: 2, 9, 16 i 23 de març 

Roba interactiva i projectes per a la vida moderna: tecnologia que s'integra amb alguna 

part del nostre cos o amb peces de vestir. 

Les opcions que ofereix els wearables i e-tèxtils són moltes, des d'afegir LEDs a la roba fins a 

permetre que els accessoris de roba interaccionin amb el medi. Els participants aprendran a 

crear dispositius electrònics adherits a la roba mitjançant la tecnologia Lilypad, de codi 

obert compatible amb Arduino, per crear peces de vestir i complements que sonin, brillin i 

interactuïn. 

 

Què aprendràs? 

● Conceptes bàsics d'electrònica i de programació amb Arduino 

● Explorar la possibilitats que obre l'aplicació de l'electrònica en el disseny de roba i 

complements, des de la idea fins a la seva materialització. 

● Descobrir com es pot esbossar i prototipar amb gran facilitat un projecte que integri 

electrònica. 

● Possibilitat de combinar-ho amb disseny d'objectes i altres projectes personals que 

posteriorment siguin tallats en làser o vinil, o impresos en 3D. 

 



 

                                                                                           

Curs 3 

 

Dates: 6, 20, abril 27 i 4 de maig 

Crea i controla el teu propi robot. 

Primer contacte amb el món de la robòtica amb LEGO Mindstorms EV3. 

 

Què aprendràs? 

● A programar jugant i conèixer la robòtica des de zero 

● A construir el teu primer robot, donar-li vida amb instruccions simples i superar reptes per 
aprendre a controlar-lo. 

● A introduir sensors perquè el robot pugui modificar la trajectòria o instruccions en funció 
de l'entorn, i aprendre a programar-lo perquè eviti obstacles o interaccioni amb altres 
objectes. 

● A progressar superant reptes i treballar en equips resolent problemes de manera creativa. 

 
 
                                                                                                                                                                                                           

 

 
Inscripicions a  >>>  Incripció YAMakers 3 
 
Més informació a 93.487.55.44 o administracio@fundaciofriends.org 

 

https://goo.gl/forms/9aQqWLbW3ue3kai93

