
SporTIC és un projecte que avança en una de les línies 
de recerca del Social Media Lab, i que té com a hipòte-
si de partida la idea que els ciutadans poden innovar 
i, concretament, que poden fer-ho a partir dels nous 
mitjans socials.

Pel pilot del projecte s’ha treballat amb els jugadors del 
C.D. Fontsanta-Fatjó. Hem fet tallers d’empoderament 
en transmedia i comunicació audiovisual. Amb ells 
s’ha co-dissenyat la seva plataforma web i els recursos  
de social media necessaris per a que puguin difondre 
la seva activitat dins del club.

web: citilabpro.eu/sml/citilabtuts

 
Musiclab està dedicat a la innovació i la experimen-
tació musical pel desenvolupament d’eïnes creatives, 
i de nous formats de continguts culturals per generar 
xarxes de participació on compartir coneixement. 

Des del SML hem donat suport audiovisual i logístic 
per a totes les sessions pedagògiques del projecte i 
hem desenvolupat la plataforma web i recursos social 
media on difondre el projecte.

web: citilabpro.eu/musiclab

 
Projecte per a investigar i desenvolupar noves formes 
d’ocupació en persones de més de 55 anys.

Des del SML hem co-dissenyat amb la directiva del 
Seniorlab l’estetica i la plataforma web del projecte. 
També hem donat soport audiovisual per als clips de 
presentació i entrevistes a alguns membres del SLB.

web: citilabpro.eu/55plus

SPORTIC 
Tecnologia i esport

MUSICLAB         

Música i tecnologia

55plus 
Ocupació després dels 55

La hipòtesis marc del projecte Social Media Lab és que el ciutadà, 
fent ús dels nous mitjans socials, passa d’un paper passiu a un de 
creatiu i amb aquest traspàs pot esdevenir un actor clau per la inno-
vació social. Internet i l’actual fenomen de convergència i democra-
tizació i mobilitat dels mitjans audiovisuals i les TIC són un context 
de producció on el ciutadà pot  innovar, passant d’espectador passiu 
a creador de coneixement en la intersecció que es produeix al donar 
accès i capacitar als nous mitjans socials i els dispositus tecnolò-
gics i els diversos contextos ciutadans amb les seves necessitats i 
oportunitats.

 
Seniorlab és un projecte cívic per donar valor a 
l’experiència i les idees de la gent gran en el marc de la 
Societat del Coneixement.

Des del SML hem treballat colze amb colze amb un 
grup reduït de participant del projecte Seniorlab, per 
a introduïr-los al món dels audiovisuals i empoderar-
los amb les eïnes necessaries per a crear el seu propi 
canal de debat online i en viu.

web: livestream.com/seniorlab

SENIORLAB-TV 
Transmedia i seniors



 
Vision és un projecte d’abast europeu, emmarcat dins 
del programa Youth in Action, que té com a missió 
reflexionar i produir recursos pedagògics multimèdia i 
metodologies d’aprenentatge que s’encaminen als jo-
ves cap al domini d’eïnes i processos de treball que els 
permetin expressar-se, crear, comunicar i informar-se.

A través d’aquest projecte per impulsar la creativitat 
entre els més joves han sortit altres sinèrgies, com el 
projecte: What you take for granted. El SML està en 
contacte amb diverses organitzacions a Europa que 
comparteix l’esperit del Citilab. 

web: citilabpro.eu/vision

 
Al SML hem co-dissenyat amb els professors del pro-
jecte, una plataforma de comunitat online per a que 
els usuaris puguin interactuar entre sí.

web: citilabpro.eu/evaluacionparticipativa

 
LABtoLAB és un laboratori de cultura digital que es 
conforma com a una xarxa de media labs. L’event té 
la intenció de crear una plataforma per a compartir 
experiències, estudiar casos específics d’aquest tipus 
de living labs i explorar el rol que tenen a l’hora d’oferir 
espais per a fomentar l’aprenentatge col·laboratiu i 
l’intercanvi de coneixements. L’equip de SML va ser-
hi i va tenir l’oportunitat de conversar i intercanviar 
punts de vista amb els integrants de PiNG, MediaLab 
Prado o Labomedia, entre altres media labs europeus. 

web: labtolab.org

VISION
Maletes pedagògiques digitals per joves

EV. PARTICIPATIVA 

Plataforma de comunitat online

LABtoLAB
Xarxa de medialabs Europea

 
L’empoderament en TIC i l’alfabetitzacio en nous mi-
tjans socials: Avui, el procés de creació-coneixement 
passa per l’aprenentatge dels llenguatges computa-
cionals i audiovisuals per dominar les capacitats de 
comunicació i expressió. Des del SML hem impulsat el 
primer pilot en formarció Transmedia per als caps de 
projecte del Citilab.

web: citilabpro.eu/sml/citilabtuts

TRANSMEDIA
Introducció al concepte de mutiplataforma

 
Des del SML donem tota mena de suport en transme-
dia i audiovisuals tant per projectes de la casa:

> Breakout, Expolab, JOCECO, UrbanLabs, Seniorlab,    
Musiclab, Sportic, Edulab, Curs de Videojocs, ENoLL.

com per projectes externs:
> ACTIC 1r i 2n nivell (Generalitat de Catalunya), 
> Valors del Treball (Invenio > BCNActiva), 
> Pla de Lectura (La Fragua > Aj. de Cornellà) 
> TV Residus de Cornellà (Aj. de Cornellà). 

SERVEIS         

Suport audiovisual i transmedia

 
El SML ha treballat amb l’equip del projecte Edulab per 
a desenvolupar els tallers del Tecnoestiu. En aquests 
tallers d’un matí s’exploren la creació amb eïnes de 
programació com l’Scratch i la producció audiovisual 
tot fent servir els dispositius que tenim a l’abast al 
nostre centre.

TECNOESTIU
Tallers d’estiu tecnologics 


