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Racons de Barcelona
Exposició de dibuix – Sala Ignasi Vallhonesta
Del 9 al 31 de gener de 2017
A càrrec: Carles Puigmitja Espada
Les Marines
Exposició d’aquarel·les – Sala Ignasi Vallhonesta
Del 6 al 25 de febrer de 2017
A càrrec del Taller d’Art Domingo Umbert
DIXIT
Exposició Fotogràfica- Sala Cafeteria
Del 4 al 25 de febrer de 2017
A càrrec de M. Carme Montero
El Renacer de los Sueños
Exposició de Fotografia i Poesia - Sala Ignasi Vallhonesta
Del 06 al 31 de març de 2017
A càrrec: Gemma Damunt i Oscar Miguel
Bestari de Dona
Exposició d’aquarel·les – Sala Cafeteria
Del 6 al 31 de març de 2017
A càrrec: Mar Álvarez

Cal inscripció prèvia. Gratuït Prof. Ester Pérez.
TALLERS FAMILIARS
Divendres 27 de gener de 2017 de 18 a 20.30 h: 
Jocs tres en ratlla de goma eva.
Divendres 17 de febrer de 2017 de 18 a 20 h: 
Globus antiestrès.
Divendres 24 de març de 2017 de 18 a 20 h: 
Decoració de samarreta amb retoladors i alcohol (cal portar 
una samarreta). 

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Organitza : Associació Esportiva Sant Andreu
Dilluns, dimecres i divendres  grups de 9,30 a 13,30 h
Dimarts i dijous grups de 9 a 11 h i de 12 a 13.30 h

BAR-CAFETERIA
Horari: de dilluns a divendres 
de 8 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 16 h
• BARCELONA WIFI
• PUNT RECOLLIDA DE 
  PILES
• TAQUILLES PER BICIS   
  PLEGABLES

ACTIVITATS (Monogràfics)

ALTRES ACTIVITATS

MAPA

SERVEIS ADREÇA

EXPOSICIONS

TALLERS GENERALS

De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 
Dissabtes de 16 a 21 h.

HORARIS

facebook.com/ccmatasiramis
@matasiramis 

www.barcelona.cat
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COUNTRY
Grup intermig- Dilluns de 20 a 21,30 h
Data: 9 de gener al 13 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €.
Taller de 15 hores
Grup iniciació - Iniciació Dimecres de 
20,30 a 21,30 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09€. 
Taller de 10 hores
Prof. Ana Modvala

Txecs, francesos, alemanys i anglo-celtes, 
van arribar a Amèrica amb el seu folklore. 
La gent que vivia al sud dels Estats Units, 
“els surenys”, van transformar el Folk dels 
seus avantpassats en el Hillbilly. Així neix 
aquesta dansa grupal, divertida que permet 
d’una manera lúdica mantenir-nos en forma 
i treballar la memòria.

LINDY HOP
Dimarts de 20,30 a 21,30 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09€. 
Taller de 10 hores
Prof. Toni Reyes

El lindy hop és un estil de ball per parelles 
amb música swing que es va popularitzar 
als anys 20 de la mà dels afroamericans 
com una derivació del xarleston.
Cal parella.

ZUMBA INICIACIÓ
Grup A - Dilluns de 17,30 a 18,30 h
Grup B - Dilluns de 18,45 a 19,45 h
Data: 3 de gener al 13 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09€. 
Tallers de 10 hores
Grup C- Dilluns de 20 a 21,30 h
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores
Prof. Carles Castelló

Fundada el 2001, Zumba Fitness és una mar-
ca d’estil de vida mundial que barreja el condi-
cionament físic, l’entreteniment i la cultura en 
una experiència de ball. Les nostres classes 
de Zumba combinen música internacional 
amb coreografies fàcils de seguir per a totes 
les edats, per aconseguir un entrenament 
de tot el cos i sentir-se alegre i saludable!
Aquest és un taller d’iniciació.

BALLS DE SALÓ  O BALLS TRADICIONALS

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES

BALLS DE SALÓ
Grup A- Dilluns de 20,35 a 21,35 h
Data: 9 de gener al 13 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09€. 
Taller de 10 hores
Grup B- Divendres de 20 a 21,30 h
Data: 13 de gener al 17 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. 
Taller de 15 hores
Prof. Eduard Pérez

Ballar és una excel·lent forma de moure el 
cos sense adonar-se que s’està fent exer-
cici. No obstant això, aprendre a moure i a 
deixar-se portar per la música brinda a més 
tal sensació de benestar per la ment de les 
persones que el practiquen, que fan que 
sigui més que necessari convertir-lo en un 
hàbit, en lloc d’una activitat puntual d’oci.
Cal parella.

BOLLYWOOD
Dijous de 20 a 21,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. 
Taller de 15 hores
Prof. M. José Bono

Qualsevol excusa és bona per aprendre la 
dansa del cine indi: Bollywood!, ja sigui per-
què t’agrada l’Índia, moure’t, ballar, o les 
pel·lícules. A les classes treballarem molts 
moviments utilitzant passos dels balls més 
clàssics com Kathak o Bhangra mesclats 
amb free-style. També aprendrem noves 
coreografies, sempre sense oblidar-nos 
dels exercicis d’escalfament i sobretot de 
passar una bona estona! El Bollywood 
és divertit, serveix per des estressar-se, 
la seva música té molta energia i és molt 
alegre. Anima’t a ballar amb el ritme més 
exòtic!!

• CARNESTOLTES (divendres 24 de Febrer)
• EXPRESSIONS ARTÍSTIQUES URBANES
• DONES I + (8 de març )
• TEATRE SOCIAL (Març –abril- maig)
• CAFÈ CONCERT
Consultar programació específica de cada cicle

CICLES

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

ESTIRAMENTS
Dimarts i dijous d’11 a 12 h
Data: 10 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18€. Taller de 20 hores
Prof. Iolanda Ezquerra

Sessió d’estiraments globals i actius de ca-
denes musculars que busquen reequilibrar 
la postura i millorar la consciència corporal 
alleujant tensions musculars i articulars. Els 
exercicis es fan a poc a poc amb pauses 
respiratòries i els participants els poden fer 
sense arribar a la fatiga.

IOGA RESTAURATIU
Dijous de 16 a 17,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€.Tallers de 15 hores
Prof. Mar Álvarez

A través d’una pràctica adaptada a pos-
sibles lesions, processos de recuperació 

o particularitats de cadascun, aprendrem 
estratègies per a moure’ns, respirar i sen-
tir-nos més en equilibri amb nosaltres ma-
teixos i amb el nostre entorn.
Objectius del curs: millorar la postura, sen-
tir-se millor, aprendre a gaudir de viure en el 
propi cos, calmar la ment, alliberar-se d’es-
très, aprendre a respirar, millorar  possibles 
lesions i afavorir  processos de recuperació.
Persones a les que va dirigit: persones 
amb lesions concretes, processos de recu-
peració o limitacions de moviment .

QIGONG (CH’I KUNG)
Dilluns de 18,30 a 20 h
Data: 9 de gener al 13 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores
Prof. Chabela Cortés

Respiració, moviments subtils, estiraments, 
relaxació i meditació pel benestar físic i 
mental.

PATCHWORK
Grup A - Dijous de 10,30 a 12,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18 €. 
Taller de 20 hores

La intenció dels cursos és donar a conèixer 
les diferents tècniques de costura que 
s’utilitzen en patchwork, i endinsar-nos en 
un fascinant món de colors i formes, però 
sempre amb un fi, fer tasques artesanals i 
molt actuals.

DIY- FES-T’HO TU MATEIX@
Dijous de 17,30 a 19 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. 
Taller de 15 hores
Prof. Esther Pérez

Passa una estona agradable mentre 
aprens i fas les teves creacions amb punt 
de mitja, ganxet, costura, joguines, pitets, 
nens...). Fes peces actuals i artesanes 
que sorprendran a tothom.

N

LLENGÜES

INTERACTIVE ENGLISH
Dimarts de 10 a 11,30 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores
Prof. Isabel Howlett

Una classe d’anglès bàsic començant des 
de l’inici! Amb una base solida de gramàti-
ca, l’objectiu és poder reproduir l’idioma mi-
tjançant exercicis interactius i comunicatius.

CLUB DE CINEMA EN ANGLÈS
Dimarts de 17 a 19 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18€. Taller de 20 hores
Prof. Lorenzo Mazzoni

Cada setmana veurem una pel·lícula en an-
glès (subtitulada), i després la comentarem a 
classe. És la manera fàcil i simple d’escoltar 
i parlar anglès en bona companyia. Sobretot 
farem un viatge per la història del cinema
Americà i anglosaxó, a través dels grans 
mestres dels anys quaranta i cinquanta.

CONVERSA EN ANGLÈS INICIACIÓ
Dimecres de 16 a 18 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18€. 
Taller de 20 hores
Prof. Lorenzo Mazzoni

Aquest curs és per principiants que tinguin 
un nivell d’anglès bàsic o inicial. Cada set-
mana treballarem dos arguments diferents, 
fent servir com a eina la revista “Speak Up” 
del mes actual (val 5 euros amb CD, es tro-
ba al quiosc de periòdics o a la biblioteca). Es 
demana coneixements bàsics de gramàtica 
anglesa, present (Am/is/are, afirmació, nega-
ció, interrogació - It ś cold, I ḿ hungry, etc.) 
- I am doing (present continuous) - I do/work/
like etc. (present simple, afirmació, interroga-
ció, negació). A classe treballarem: el passat 

dels verbs Was/were - Worked/got/went (past 
simple) - I didn t́ ... Did you...? (past simple: 
negació i interrogació) - I was doing (past con-
tinuous) - I have done (present perfect) - Have 
you ever...? How long have you...? (present 
perfect, interrogació). I explicarem: la veu 
passiva, verbs irregulars i regulars. El futur Is 
done/was done (veu passiva) - What are you 
doing tomorrow? I ́m going to ... (present amb 
significat futur) - Will / Shall (future).

CONVERSA EN ANGLÈS AVANÇAT
Dimecres de 18 a 19,30 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores
Prof. Lorenzo Mazzoni

Els curs es per alumnes que parlin una 
mica d’anglès, encara que seran benvin-
guts tots aquells que vulguin practicar 
i millorar el seu anglès de manera fàcil i 
divertida, inclús si tenen un nivell més ele-
vat. La idea és intentar fer breus conver-
sacions en anglès que puguin ser útils per 
el dia a dia, viatges, restaurants, lloguer, 
transport, amistat...És a dir, intentarem 
apropar-nos a l’anglès quotidià. Vine i par-
ticipa en aquesta experiència formativa on 
t’enriquiràs a nivell lingüístic i segurament 
et resultarà útil durant el proper viatge o 
parlar anglès amb els turistes... Thank you 
and see you later!

CONVERSA EN ITALIÀ
Dimarts de 19 a 20,30 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores
Prof. Lorenzo Mazzoni
Cada setmana parlarem d’arguments dife-
rents, fem servir com a eina el llibre “Nuovo 
Progetto Italiano1, corso multimediale di lin-
gua e civiltà italiana”
Livello elementare A1-A2, editorial EdiLin-
gua, de T. Marin y S. Magnelli (con CD-rom).

N



ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

DIBUIX I PINTURA
Grup A - Dilluns de 10 a 12 h
Data: 9 de gener al 13 de març de 2017
Grup B - Dimecres de 10 a 12 h
Grup C - Dimecres de 12 a 14 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18€. 
Tallers de 20 hores 
Prof. Marisa Ordoñez

Taller dirigit a tots els que vulguin intro-
duir-se en el dibuix o la pintura sense te-
nir cap coneixement pictòric, o bé pels que 
desitgin incrementar els seus coneixements 
tant d’art clàssic i tradicional, com les noves 
formes d’expressió contemporània: pintura 
a l’espàtula, abstracció, cubisme, pintura 
matèrica, collage, etc.

El taller té com a objectiu, crear o interpre-
tar imatges, formes, objectes o esdeveni-
ments, tant amb formes realistes com abs-
tractes.

Es pretén també que cada participant se-
gueixi el seu ritme i pugui realitzar l’obra 
que desitgi, dins de les seves possibilitats 
i les del taller.

MÚSICA I VEU

GUITARRA
Nivell 0 - Dimecres de 18,30 a 20 h
Nivell 1 - Dimecres de 20 a 21,30 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. 
Taller de 15 hores
Prof. Jesús Mendiola

Vols aprendre a tocar la guitarra? En 
aquest taller aprendràs a tocar els acords 
bàsics, rítmica bàsica, i tot l’elemental de 
forma molt divertida per poder acompan-
yar les teves cançons favorites.

Si ja saps tocar els acords bàsics, alguna 
rítmica, i estàs desitjant millorar la teva for-
ma de tocar (sigui quin sigui el teu nivell) 
aquest és el teu taller. Aprendrem a tocar 
acords amb celleta, acords amb setena, 
cançons tocades en grup, escales, com-
posició bàsica, de forma molt divertida i 
eficaç.

És necessari portar instrument propi.

UKELELE
Divendres de 19,30 a 21 h
Data: 13 de gener al 17 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. 
Taller de 15 hores.
Prof. Jesús Mendiola

Aprèn a tocar l’ukelele, un instrument fàcil 
de tocar i tan petit que permet endur-se’l a 
tot arreu. Toca les teves cançons favorites 
amb l’ukelele allà on vagis: platja, festes 
amb amics, de viatge, a la muntanya, i allà 
on vulguis

Cal portar instrument

CANT MODERN
Grup A - Dijous de 17,30 a 19,30 h
Grup B - Dijous de 19,30 a 21,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18€. 
Tallers de 20 hores
Prof. Alicia Martel

En aquest taller aprendrem a reconèixer 
la nostra veu, a utilitzar-la correctament 
com a mitjà d’expressió musical i co-
neixerem la tècnica vocal del cant mo-
dern. 

L’objectiu és que cada alumne escolti el 
so de la seva veu i senti les ressonàn-
cies físiques dins del seu cos, treballant 
amb l’emissió de l’aire i la respiració, la 
profunditat de les emocions i l’art de la 
interpretació.

INSCRIPCIONS ALS TALLERS
• Presencials: 
Data: Del 12 al 23 de desembre
Horari:
Matí: de dilluns a divendres de 9,30 a 14 h
Tarda: de dilluns a dijous de 16 a 18,30 h

On line: del 12 al 23 de desembre des de 
les 9.30 del dia 12 fins les 23,59 h del dia 23
de desembre Web centre cívic: 
http:/ccivics.bcn.cat/matasiramis 
Portal d’inscripcions: 
https://matasiramis.inscripcionscc.com/cci-
vic/families.xml
*Punt de venda presencial i d’inscripcions de 
tallers a:
Oficina Tiquet Ramblas
Palau de la Virreina
Carrer La Rambla, 99

De dilluns a diumenge de 10 h a 20,30 h pre-
sencial
*Devolucions:
Els dies 9 al 13 de gener de 2017.
Horari:
Matí: de 10 a 14 h
Tarda: de 16 a 18,30 h excepte divendres.

*NORMATIVA
- Inici dels tallers: la setmana del 9 de gener 
de 2017
- L’obtenció de la plaça serà per ordre d’ins-
cripció, que es formalitza amb el pagament.
- Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de 
portar el DNI.
- Els tallers són trimestrals i, per tant, no es 
conserva la plaça la resta de l’any.
-Si un taller no té un mínim d’inscrits, serà 
anul·lat i es retornarà el seu import.

TALLERS HIVERN 2017 TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

INFORMÀTICA I COMUNITAT DIGITAL

APROFITA LA TEVA TABLET I DISPOSI-
TIUS MÒBILS
Dijous de 16,30 a 17,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09€.  Taller de 10 hores
Prof. Jaime Rodríguez

Tens una tauleta o un dispositiu mòbil i no 
saps com fer-la servir correctament? Veu-
rem d’una manera pràctica com configurar i 
fer un bon ús de la nostra tauleta o dispositiu 
mòbil. Aprendrem tots els trucs i secrets, així 
com les principals aplicacions gratuïtes que 
ens permetran obtenir el màxim rendiment.

APRÈN A UTILTIZAR LES XARXES SOCIALS
Dijous de 17,30 a 19 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 10 hores
Prof. Jaime Rodríguez

Vols compartir informació o experiències amb 
els teus? Vols reprendre el contacte amb an-
tics amics de l’escola o feina? Vols conèixer 
a gent que tingui les teves mateixes aficions?
Descobrirem que ens ofereixen les xarxes 
socials més famoses (Facebook, Twitter, 
Instagram), i aprendrem, des de zero, a fer-
les servir d’una manera pràctica.
Es requereixen coneixements bàsics d’infor-
màtica i Internet per poder aprofitar el taller.

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

HIPOPRESSIUS I TREBALL CORPORAL
Grup A - Dimecres de 9,30 a 10,30 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Grup B - Divendres de 9,30 a 10,30 h
Data: 13 de gener al 17 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09 €. 
Taller de 10 hores
Prof. Marta Andreu (Fisioterapeuta)

Taller pràctic encaminat a treballar de ma-
nera global el cos mitjançant la tècnica hi-
popressiva i exercicis d’ estiraments, tonifi-
cació, respiració amb l’ objectiu de millorar 
la postura, els abdominals i el sol pelvià.
Indicat per a prevenir o millorar problemes 
com hèrnies discals, lumbàlgies, incon-
tinència urinària, prolapses dels òrgans pel-
vians (matriu, bufeta, recte), diàstasis abdo-
minal, algunes disfuncions sexuals, etc.

MASSATGE INFANTIL
Divendres de 10,30 a 11,30 h
Data: 13 de gener al 17 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09 €. 
Taller de 10 hores
Prof. Marta Andreu (Fisioterapeuta)

Amb el massatge infantil el que buscarem es 
una manera de comunicar-nos a través del 
tacte afectuós i aprendre a escoltar com se 
sent el nostre fill/a. Els beneficis del massatge 
són múltiples alguns d’ells són: facilitar el son 
i la relaxació dels bebè, millorar la confiança i 
proximitat amb la mare i a la vegada propor-
ciona molta satisfacció, essent una manera 
increïble de transmetre-li AMOR. Material per 
a realitzar el curs: Oli de massatge natural per 
els nadons, empapador o tovallola pel nadó 
i una manteta pel bebè. Per a la mare roba 
còmode, mitjons i una tovallola.

CUIDEM ELS OSSOS I ARTICULACIONS
Dimecres d’11 a 12,30 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. 
Taller de 15 hores
Prof. Esther Burgos

Mitjançant chi kung, mudres, moviments 
senzills i la pràctica del nei-kun, reforçarem 
la densitat i resistència dels nostres ossos 
ajudant a combatre l’osteoporosi i el procés 
d’envelliment i desgast.

TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ, 
RELAXACIÓ I ATENCIÓ PLENA.
Dimecres d’12,35 a 13,35 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09 €. 
Taller de 10 hores
Prof. Esther Burgos

Aquestes tècniques ens poden ajudar a 
combatre estats d’angoixa, estrès, ansie-
tat, insomni, depressió i d’altres malestars. 
Practicarem diferents mètodes per trobar 
pautes personals per autogestionar-nos mi-
llor i gaudir millor la vida quotidiana.

Tècniques de respiració, relaxació corporal, 
mental i emocional, consciència corporal, 
atenció plena, meditació...

COMBINA IOGA, TAI-TXÍ I PILATES
Grup A - Dimecres de 16 a 17 h
Grup B - Dimecres de 17 a 18 h
Data: 11 de gener al 15 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09 €. 
Tallers de 10 hores
Prof. Carles Castelló

És un programa d’entrenament que millora 
la flexibilitat, augmenta la força, millora la 
funció cardiovascular, consumeix calories, 
redueix els nivells d’estrès, aporta benestar 
i centra la ment. Amb coreografia al ritme de 
la música.

TAI-TXI – MATÍ
Grup A - iniciació. Dijous de 9 a 10,30 h
Preu trimestral: 52,64 € 
Taller de 15 hores
Grup B - Dijous de 10,30 a 12,30 h
Preu trimestral: 70,18 €. 
Taller de 20 hores
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Prof. Maria Botey

El Tai-txí és un mètode de treball global que 
implica cos, ment i cor. A partir d’una se-
qüència de moviments realitzats amb calma 
transformem la nostra energia. Amb la pràc-
tica quotidiana del Tai-txi s’harmonitza la res-
piració i el moviment, s’equilibren els òrgans 
interns i s’enforteix el nostre estat de salut.

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR
MATÍ - Divendres de 12 a 13,30 h
Data: 13 de gener al 17 de març de 2017 
TARDA - Dilluns de 17 a 18,30 h
Data: 9 de gener al 13 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. 
Taller de 15 hores
Prof. Mercè Civit

Al taller de gimnàstica es treballarà la pos-
tura i la flexibilitat amb l’objectiu de reduir 
l’estrès, amb una metodologia relaxant.

IOGA
Grup A - Dimarts de 18,30 a 19,30 h
Grup B - Dimarts de 19,30 a 20,30 h
Grup C  - Dimarts de 20,30 a 21,30 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Grup D - Dijous de 15 a 16 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 35,09 €. 
Tallers de 10 hores
Prof. Mar Álvarez

Ioga significa “unir” i és la pràctica de l’equi-
libri cos-ment. Les classes de ioga són un 
espai per a que et descobreixis, guanyis 
consciència corporal, salut i serenitat. Ens 
aproparem a aquest conjunt de tècniques 
mil·lenàries adaptant-les a les necessitats, a 
l’aquí i l’ara de cadascú, amb cura i respec-
te, perquè resultin plenament beneficioses i 
valuoses.

N
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GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ

DEL MERCAT A LA TAULA
Grup A - Dimarts de 10 a 12 h
Data: 10 de gener al 14 de març de 2017
Grup B - Dijous de 10 a 12 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18 € + 5 € aprox. de 
material cada sessió. Tallers de 20 hores
Prof. Diego Molina

Taller on aprendrem tot el que es necessita 
saber de la cuina de mercat. Des d’escollir el 
millor producte al mercat (cada setmana un 
alumne s’encarregarà de fer la compra) fins a 
la presentació final del plat. Farem tot tipus de 
receptes sempre amb productes frescos de 
temporada per garantir l’excel·lència del plat.

CUINA VEGETARIANA
Dilluns de 19 a 21 h
Data: del 9 al 23 de gener de 2017
Preu: 21,05 € + 8 € de material. Taller de 
6 hores. 3 sessions
Prof. Carmen Simón

Vegetarians o no, tots necessitem una ali-
mentació sana, equilibrada i per descomp-
tat, saborosa. De la mà d’una xef especia-
litzada, en aquest taller aprendràs receptes 
innovadores per preparar i condimentar les 
verdures, que et quedaran boníssimes. 

CUINA JAPONESA
Dijous de 19 a 21h
Data: 2 i 9 de febrer de 2017
Preu: 14,03 € + 6 € de material. Taller de 
4 hores. 2 sessions
Prof. Ilya Lackner

Aprendrem a elaborar algunes tècnica de la 
cuina japonesa, com cuinar l’arròs per fer ma-
kis, nigiris, la tècnica del takaki, la tempura de 
verdures i alguna tècnica de tallar el peix.

MONOGRÀFIC DE PANS
Dijous de 19 a 21 h
Data: 16 i 23 de febrer de 2017
Preu: 14,03 € + 5 € de material. Taller de 
4 hores. 2 sessions
Prof. Ilya Lackner

Taller de cuina on es preparen diferents 
pans, salats i dolços ,on s’aprèn a fermentar 
el pa utilitzant llevat natural, i les coccions 
correctes del pa.
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ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS DECORATIVES

PATCHWORK
Grup A - Dijous de 10,30 a 12,30 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 70,18 €. Taller de 20 hores

La intenció dels cursos és donar a conèixer 
les diferents tècniques de costura que 
s’utilitzen en patchwork, i endinsar-nos en 
un fascinant món de colors i formes, però 
sempre amb un fi, fer tasques artesanals i 
molt actuals.
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CREACIÓ LITERARIA

ESCRIPTURA CREATIVA
Dilluns d’11 a 12,30 h
Data: 9 de gener al 13 març de 2017
Preu trimestral: 52,64€. Taller de 15 hores 
Prof. Gina Leal

En aquest taller donarem les eines ne-
cessàries per endinsar-nos en el nostre 
propi projecte d’escriptura: des de relats 
breus fins a no ficció passant per la no-
vel·la. Cadascú podrà desenvolupar el 
seu projecte personal i aplicar les tècni-
ques apreses o bé a l’obra pròpia o bé als 
exercicis que s’aniran proposant. L’objectiu 
és aprendre a llegir millor per detectar les 
tècniques literàries possibles i aplicar-les al 
nostre propi procés creatiu i aprendre d’una 
forma col·lectiva a base de l’enfortiment del 
treball grupal enfront d’una activitat normal-
ment solitària com és l’escriptura.

DIY- FES-T’HO TU MATEIX@
Dijous de 17,30 a 19 h
Data: 12 de gener al 16 de març de 2017
Preu trimestral: 52,64 €. Taller de 15 hores
Prof. Esther Pérez

Passa una estona agradable mentre aprens 
i fas les teves creacions amb punt de mitja, 
ganxet, costura, joguines, pitets, nens...). 
Fes peces actuals i artesanes que sorpren-
dran a tothom.


