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TALLERS DE TARDOR

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran fer de manera pre-
sencial o per internet. L’import de la inscripció 
només serà retornat si l’organització anul•la el ta-
ller per no arribar al mínim de places necessàries.
INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Les inscripcions es faran per ordre d’arriba-
da i en cap cas es reservarà plaça per telèfon.
 Tallers antics: 
Alumnes antics (que van fer tallers durant la tardor 
del 2016): del dilluns 12 de desembre al dijous 5 de 
gener (plaça reservada fins al dissabte 17 de desem-
bre). Alumnes nous: del dilluns 19 de desembre al di-
jous 5 de gener.
 Tallers nous:
Del dilluns 12 de desembre al dijous 5 de gener.
 Horari d’inscripcions:
De dilluns a divendres, de 10.15 a 14 h i de 16.15 a 21 
h. Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h.

INSCRIPCIONS PER INTERNET 
Les inscripcions per internet es podran fer a tra-
vés de l’enllaç https://barodeviver.inscripcionscc.
com (també trobareu l’enllaç a la pàgina web del 
centre). Per inscriure’s per internet, cal registrar-se 
i fer els pagaments amb targeta. Si teniu cap dubte, 
dirigiu-vos a la finestra informativa del centre cívic. 
Els descomptes dels tallers no són aplicables a les 
inscripcions per internet, per beneficiar-vos dels des-
comptes, heu de fer les inscripcions presencialment.
 Dates: Tallers antics: del dilluns 19 de de- 
sembre al dijous 5 de gener. Tallers nous: del dilluns 
12 de desembre al dijous 5 de gener.

INSCRIPCIONS PALAU DE LA VIRREINA
Servei de venda presencial de places de tallers del 
centre cívic a l’Oficina Tiquet Rambles de la Virreina.
Palau de la Virreina. La Rambla, 99. 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h.
Dates: Les mateixes que les inscripcions per internet.

Data d’inici: 9 de gener.

Data finalització: 1 d’abril.
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TALLERS HIVERN

FAMILIARS

SAMBARÓ    
Dimarts i dijous, de 
17.30 a 19 h     Gratuït

Veniu a participar al grup 
de percussió familiar 
Sambaró, on es promou, 
a partir de la formació ar-
tística dels participants, 
la consolidació d’un grup 
de percussió propi del 
barri, que enriqueixi amb 
la seva samba i batuca-
da les diades culturals 
i festives de Baró de Vi-
ver. Tallerista: Fran Marín

SENY I RAUXA. ELS 
DIJOUS OBERTS 
Dijous, de 18 
a 20 h    Gratuït
Espai obert i punt de 
trobada familiar i veïnal, 
que engresca al barri a 
prendre part, de manera 
participativa, de les activi-
tats del centre. Els assis-
tents, grans i petits, pro-
posen i trien les activitats 
que volen fer, i esdevenen 
els protagonistes. (Al ta-
ller poden assistir com a 
màxim quatre infants per 
cada adult participant).
Tallerista: María Andino

Vine i endinsa’t al món 
del circ! Aprèn els 
equilibris, les acrobàcies 
i els malabars més 
embolicats i entretinguts! 
Crearàs sensació entre 
els teus amics i amigues.  

CIRC BABY
Dilluns i dijous, de 17.30 a 
18.30 h Preu: 10,00   € / taller 

G!

G!

INFANTILS 4-7 ANYS

Gaudeix de la cuina com 
mai! Vine amb el teu 
davantal i prepara’t per 
aprendre les receptes 
més gustoses que 
et puguis imaginar  
Et lleparàs els dits!

MINI CHEF
Dilluns, de 17.30 a 
18.30 h Preu: 10,00   € / taller 

N!
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TALLERS HIVERN

INFANTILS 4-7 ANYS

ZUMBA BABY
Dimarts i divendres, 
de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 10,00 € / taller
Si t’agrada la dansa, 
aprendre coreografies, 
passos, ritmes i balls 
moderns... No ho dubtis! 
Aquest és el teu espai. 
T’esperem amb la 
música, el mirall i molta 
energia per compartir.
Tallerista: Inés Polo

EL RACÓ DELS 
ARTISTES
Dimarts, de 17.30 a 18.30 
h Preu: 10,00  €  /  taller

Pinzells, llenços i a crear! 
Gaudeix d’aquest taller 
on aprendràs els secrets i 
trucs de les arts plàstiques 
(pintura a l’oli, dibuix, 
aquarel·les, etc.).  Treu 

ENGLISH BABY
Dimecres, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Taller perquè els més 
petits aprenguin anglès 
d’una forma divertida; 
participant en jocs, fent 
activitats creatives i amb 
recursos que garanteixen 
un aprenentatge 
lúdic i entretingut. 

EL CLUB DEL 
PÍXEL
Dijous, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Un espai on els més petits 
podran desenvolupar 
la seva imaginació i 
crear les seves primeres 
obres audiovisuals: 
curts, videoclips, stop 
motion, fotografia... tot té 
cabuda al club del píxel.
Tallerista: Pablo Ottaviano

UN XIC D’ÀRAB 
(petits/es)
Dilluns, de 17.30 a 
18.30 h Preu: 10,00 € / taller 

A Baró de Viver ara pots 
aprendre àrab! Gaudeix de 
l’aprenentatge reforçant, 
a partir d’ell, els llaços 
culturals i lingüístics 
amb el món àrab. 
Tallerista: Samira Bensalem 

l’artista que portes dins!
Tallerista: Maite Redondo 
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CIRC JUNIOR
Dilluns i dijous, de 18.30 a 
20 h Preu: 10,00 €  /  taller 

Si t’agrada ballar al ritme 
de zumba, aprendre 
divertides coreografies, 
passos i els estils més 
moderns... Vine, balla 
i gaudeix com mai! 
Tallerista: Inés Polo 

INFANTILS 8-12 ANYS

ZUMBA JUNIOR
Dilluns i dijous, de 17.15 a 
18.15 h Preu: 10,00 € / taller 

COSTURA
Dimecres, de 17.30 a 19 h 
Preu: 10,00 € / taller 

Vine i converteix-te en 
un artista de circ, juga 
amb les disciplines més 
decidides i atrevides. 
Equilibris, xanques, hula-

UN XIC D’ÀRAB

Aprèn àrab a Baró de 
Viver! Reforça els llaços 
culturals i lingüístics amb 
el món àrab. Aventura’t 
i endinsa’t de valent 
en aquesta llengua!  
Tallerista: Samira Bensalem

Vols crear els teus propis 
dissenys, fer els teus 
patrons i cosir les teves 
pròpies creacions? Roba, 
accessoris, motxilles... 
res es resistirà a la teva 
imaginació. Dóna una 
segona oportunitat a 

Si la cuina és el teu espai 
preferit de casa i coneixes 
un munt d’ ingredients, 
aquest és el teu taller! 
Vine i aprèn a cuinar 
els plats més divertits 
i originals! Fes volar la 
creativitat a la cuina! 

MINI CHEF JUNIOR
Dilluns, de 18.30 a 
20 h Preu: 10,00 € / taller 

N!

hoop, rodets d’equilibri 
i malabars de tot tipus!

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h 
Preu: 10,00 € / taller 
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ENGLISH JUNIOR
Divendres, de 17.30 
a 19 h Preu: 10,00 € / taller 
Vine a aprendre anglès 
mentre et diverteixes i 
fas noves amistats! En 
aquest taller reforçaràs tot 
allò que ja saps d’anglès, 
millorant la pronunciació 
i el vocabulari. Acaba 
el trimestre tenint 
converses amb com-
panys i companyes.
Talleristes: Clàudia 
Benavent i Laura  Fdez.

INFANTILS 8-12 ANYS

les peces oblidades de 
l’armari transformant-
les i reinventant-les.

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

Gaudeix d’aquesta 
disciplina esportiva tan 
beneficiosa per potenciar 
la força muscular, la 
coordinació, la flexibilitat, 
l’equilibri, la coordinació i 
la musicalitat. 
Tallerista: Mª Carmen Torres

INFANTILS 6-11 ANYS

Dissabtes, de 10.30 a 
12.30 h Preu: 10,00 € / taller 

JOVES 13-17 ANYS

AEROBOXING
Dissabtes, de 12.30 a 
14 h Preu: 10,00 € / taller 
Tonifica el teu cos, 
mou-te amb la música, 
fes creativa la lluita 
sense contacte, tot 
creant una coreografia. 
La millor manera de 
moure’t i passar-ho bé.

SALA JOVE
De dilluns a divendres, 
de 18 a 20 h

Espai relacional per a 
joves d’entre 12 i 17 
anys. Futbolin, ping 
pong i jocs de taula. 

MasterBaróChef: Taller 
de cuina creativa seguint 
en alguns detalls 
al format televisiu. 

Pets friend’s: Taller per 
treballar la convivència, 
els valors i tot el que 
ens aporta conviure amb 
les nostres mascotes.

Sala d’estudi: Espai 
dinamitzat,  per treballar 
els hàbits d’estudi. 

Consulteu horaris i 
informació a la Sala 
Jove Baró de Viver.
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FITNESS DANCE
Dilluns i dijous, de 20.30 a
21.30 h Preu: 30,00 € / taller 
Vine a tonificar el cos i a 
cremar calories al ritme 
de la música. El Fitness 
Dance reuneix tots els 
beneficis de l’exercici 
aeròbic, a més d’entrenar 
capacitats físiques com la 
flexibilitat, la coordinació, 
l’orientació, el ritme i la 

BELLES ARTS
Dimarts, de 10.15 a 12.15 h 
Preu: 30,00 € / taller 
Dibuix? Pintura a l’oli? 
O potser aquarel•les? 
En aquest taller no 
has de renunciar a cap 
disciplina! Vine i tasta-
les totes! (Materials a 
càrrec dels alumnes).
Tallerista: Teo Peiró

ADULTS

ZUMBA
Zumba 1 Dilluns i diven-
dres, de 10.15 a 11.15 h 
Zumba +15 Dimarts i di-
vendres, de 19 a 20 h
Preu: 30,00 € / taller 

Taller per tonificar el 
cos i passar-ho bé! 
Una divertida manera 
de fer esport i apostar 
per la vida sana.
Tallerista: Inés Polo 
i  Clàudia Benavent 

ANGLÈS MATINS
Dilluns, de 10.30 a 12 h 
Preu: 30,00 € / taller 
Taller inicial, per a qui 
no tingui coneixements 
i vulgui endinsar-se en 
el món angloparlant.
Tallerista: KC

+15

JARDINERIA 
D’HIVERN
Dimarts, de 19 a 
20.30 h Preu: 30,00 €/taller

N!

Tots els consells de 
jardineria per a l’hivern: 
treballs hivernals en jardí i 

resistència.
Tallerista: Mireia Òrrit
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ADULTS

PILATES
Dimecres, de 19.30 a 21 h  
Preu: 30,00 € / taller 
Gaudeix d’un 
entrenament físic i mental 
basat en la gimnàstica, la 
traumatologia i el ioga. 
S’unirà el dinamisme i 
la força muscular amb la 
respiració i la relaxació.
Tallerista: Neritza Pinillos

CUINES DEL MÓN 
Dimecres, de 19 a 21 h  
Preu: 30,00 € / taller 

Una volta gastronòmica 
pel món, on aprendrem 
a cuinar i tastarem 
plats de tots els 
racons. (Ingredients a 
càrrec dels alumnes).
Tallerista: Diego Ferrando

Dijous, de 19 a 20.30 h 
Preu: 30,00 € / taller 

Es treballaran els 
aspectes bàsics 
(vocabulari, gramàtica, 
construcció de frases 
senzilles i expressions 
típiques útils per a 
diferents situacions), 
la pronunciació i 
els temps verbals 
simples pel dia a dia.
Tallerista: Noemí 
Rodríguez

ANGLÈS TARDES

hort, composició d’hivern, 
plantes per a l’hivern, 
trucs per a l’hort urbà. 
Aprendrem a fer un petit 
hivernacle, kokedamas i 
jardins verticals casolans.
No són necessaris 
coneixements previs.
Tallerista: Toni García

+15
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ADULTS

Grup d’acollida i 
integració cultural a 
través de la llengua, 
destinat als nouvinguts. 
Combina l’aprenentatge 
i el manteniment de 
les eines bàsiques de 
lectoescriptura dels 
usuaris. 
Tallerista: Bea García

Dijous, de 16 a 17 h
Divendres, de 18 a 19 h
Gratuït

LA NOVA ESCOLA - 
GRUP DE 
NOUVINGUTS

Dilluns i dimecres, de
16 a 17 h, divendres, 
de 16 a 18 h Gratuït
Espai de suport personal 
i educatiu adreçat a 
la població adulta. 
Combina l’aprenentatge 
i el manteniment de 
les eines bàsiques de 
lectoescriptura dels 
usuaris.
Tallerista: Bea García

LA NOVA ESCOLA

GENT GRAN

G!

G!

Grup 1: Dilluns i 
dimecres, de 16 a 17.30 h 
Grup 2: Dimarts i dijous, 
de 16 a 17.30 h
Preu: 10,00 € / taller 
Taller d’ iniciació al món 
de la informàtica, per 
adquirir coneixements 
introductoris i necessaris 
per fer servir un ordinador. 
Es treballaran conceptes 
bàsics dels accessoris 
i característiques dels 
ordinadors.
Tallerista: Néstor Plana

INFORMÀTICA

Dimarts, de 17.30 a 19 h 
Preu: 10,00 € / taller 

EL MEU MÒBIL

Aprèn a treure-li suc al teu 
telèfon mòbil i gaudeix-lo! 

Dijous, de 16.15 a 
17.45 h Gratuït

CATALÀ FENT UN 
CAFÈ G!

Taller de conversa 
adreçat a persones que 
volen practicar el català 
de manera distesa i 
divertida. Aprendrem 
català adquirint eines 
que ens ajudin a tenir 
una conversa fluida. 
Prendrem un cafè per 
fer més amena l’estona.
Tallerista: Ana Adán 
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GENT GRAN

Divendres, d’ 11.15 a 
12.15 h Preu: 10,00 €/taller 
Taller per tonificar el cos 
i passar-ho bé! Exercicis 
aeròbics adaptats a les 
zumberes golden. Una 
manera de fer esport i 
apostar per la vida sana.
Tallerista: Inés Polo   

GOLDEN ZUMBA

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realit-
zen presencialment al Ca-
sal de Gent Gran.
Horari d’ informació: de di-
lluns a divendres, de 16 a 
20 h, presencial o telefòni-
cament (932.56.50.96)

Balls d’Animació: Balla, 
fes amistats i posa’t en 
forma! Dijous, de 18.15 a 
19.15 h.

Chi-Kung: Desenvolupa-
rem l’equilibri, la flexibi-
litat i la relaxació mental. 
Aprèn aquesta tècnica 
oriental mil•lenària! Di-
marts, de 18 a 19 h.

TALLERS ORGANIT-
ZATS PEL CASAL 
DE GENT GRAN 
BARÓ DE VIVER

TALLERS 
VOLUNTARIS

Oberts a inscripcions de 
manera contínua, en ordre 
d’arribada i fins omplir les 
places disponibles. Con-
dicions  i preus a càrrec 
de l’entitat organitzadora.

INSCRIPCIONS

Infantil: Dilluns i dimecres, 
de 18 a 19 h (4 a 12 anys)
Adult: Dilluns i dimecres, 
de 19.30 a 20.30 h 
Aprèn sevillanes a través 
de la tècnica, el ritme i 
la passió. El C. Cultural 
Andaluz Barón de Viver 
(organitzador), col•labora 
en les festivitats del barri, 
compartint i fent-nos gau-
dir dels seus balls, ves-
tuaris i música.

SEVILLANES

De dilluns a divendres,
de 16 a 19 h
La Sra. Amàlia Torres li-
dera el grup de costura 
treballant amb dedicació, 
professionalitat i molta 
experiència.

TALLER DE 
COSTURA

Descarrega’t aplicacions 
al teu gust i fes bones 
fotografies. Fes-te camí 
a l’era digital. No cal tenir 
coneixements previs.
Tallerista: Néstor Plana

Country: Coneix els pas-
sos bàsics d’aquest ball 
de moda! Dilluns, de 
18.30 a 19.30 h.

Memòria: Taller per man-
tenir jove i activa la ment, 
mentre exercitem la 
memòria. Divendres, de 
18.30 a 19.30 h.

TALLERS HIVERN



Carrer Quito, 8-10
08030 Barcelona
Tel.: 932 565 097
Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, 42, 60, B19, i N9
ccbaroviver@bcn.cat
barcelona.cat/ccbarodeviver

Dilluns a divendres
10.00 – 14.30 h / 16.00 – 21.30 h
Dissabte
10.00 – 14.00 h / 16.00 – 20.00 h

ADREÇA HORARIS
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