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Inscripcions dels tallers

Inscripcions a partir del dilluns 13 de març, a les 9.30 hores.

Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó

On-line: al web bcn.cat/ccguinardo.

    Nou punt de venda presencial: Oficina Tiquet Rambles. Palau de la Virreina. La     
    Rambla, 99. De dilluns a diumenge de 10 a 20.30 h.

Normativa
•	 L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. No s’acceptarà 

en cap cas efectiu.
•	 Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptaran més inscripcions ni baixes.
•	 Cada persona es podrà apuntar a tots els tallers que desitgi.
•	 Cada persona podrà fer un màxim d’una inscripció addicional a una altra persona 

per taller.

Trobareu tota la informació sobre cada taller a la recepció del centre cívic i a: 

bcn.cat/ccguinardo
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RESTAURACIÓ 
DE MOBLES
Professora: Nati Becerra
Grup I: Dimarts, de 9.05 a 11.05 hores · Del 28 de març al 6 de juny
Grup II: Dimarts, de 11.05 a 13.05 hores · Del 28 de març al 6 de juny
Grup III: Dimecres, de 19.15 a 21.15 hores · Del 29 de març al 7 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

Taller per aprendre a restaurar els nostres mobles.

Programa

 1ª PART:

•	 Coneixement de materials.

•	 Decapat.

•	 Els corcs.

•	 Introducció al color.

•	 Envernissat a canell amb goma laca i tapa porus.

2ª PART:

•	 Aprofundiment al color.

•	 Aprofundiment al vernissat.

3ª PART:

•	 Decapat, cerusé, patinats, daurats, platejats, tapissats i ferro.

Material requerit

Cada alumne ha de portar el seu propi moble a restaurar.
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DANSA TEATRE:
COS METÀFORA
Professora: Marisol Cordero
Dissabte, de 10.30 a 13.30 hores · 1 d’abril
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció

El taller COS METAFORA és un espai de fusió d’elements del teatre i de la dansa que 
tenen com a propòsit l’exploració activa i creació de materials físics, per crear un llen-
guatge expressiu, ple de poètiques o narratives escèniques.

A través de diferents activitats i exercicis, cada participant podrà crear amb el cos, la 
veu, el moviment, la paraula, i objectes, situacions dramatúrgiques o poètiques que són 
fruit d’experimentacions físiques. És una espècie de cuina, on provarem diferents fór-
mules o receptes per treballar l’expressivitat i creativitat corporal en escena. La grafia 
corporal, o el que el cos vol expressar, usa la metàfora com un recurs per inventar un 
relat o dramatúrgia.

Com a resultat d’aquesta experiència podrem experimentar la construcció de propostes 
o peces en petit format, que resultaran de l’exploració del taller, retrats o acte-retrats en 
moviment, plens de sentits i textures visuals.

El taller està dirigit a totes les persones, amb o sense experiència en arts escèniques, que 
sentin interès a treballar el llenguatge corporal, com una expressió i un recurs del nostre 
món creatiu.
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INICIACIÓ A LA 
INTERPRETACIÓ
Professora: Judith Anglada 
Divendres de 19,30 a 21.30 hores · del 31 de març al 9 de juny
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

Aquest taller va dirigit a tot tipus de persona interessada a iniciar-se en el món de la 
interpretació. L’objectiu és oferir a l’alumne un ampli ventall d’eines teòriques i, sobretot, 
pràctiques relacionades amb el teatre i incentivar la seva vocació artística teatral.

Durant les classes, aprendreu a dir un text amb convicció i emoció, tindreu la possibi-
litat d’explorar diverses tècniques d’improvisació i, mitjançant exercicis pràctics, desco-
brireu com vèncer la por escènica, tal i com ho fan els actors professionals.

Al finalitzar el taller es farà una petita MOSTRA o OBRA DE TEATRE depenent de les 
característiques i necessitats del grup perquè els alumnes puguin compartir i gaudir de 
la feina feta amb públic.

No es requereix experiència prèvia. Només cal portar roba còmode i venir amb ganes 
d’aprendre, jugar i riure.
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AQUAREL·LA PER 
A PRINCIPIANTS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 12 a 14 hores · Del 29 de març al 7 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

 

Descripció

L’aquarel·la és una de les tècniques pictòriques més antigues que es coneixen. Aglutinar 
els pigments procedents de la terra i diluir-los en aigua ha estat des de sempre un recurs 
per a l’expressió artística molt valorat. Utilitzat des de l’Antic Egipte per a la confecció de 
papirs, passant pels paisatges de les pintures xineses, arriba al segle XX com a tècnica a 
l’àrea de la il·lustració. Avui dia és una tècnica consolidada i un gènere en si mateix que 
permet realitzar paisatges, *bodegones o qualsevol altre projecte artístic.

L’objectiu d’aquest taller és introduir a totes aquelles persones que desitgin iniciar-se 
en la tècnica de l’aquarel·la, i embarcar-se en un coneixement que permetrà plasmar i 
expressar de forma espontània i subjectiva els paisatges més motivadors.

Contingut del taller

•	Introducció	als	materials.	Quin	tipus	d’aquarel·les	i	pinzells	haig	de	comprar,	i	quins	
són els papers més recomanables?

•	Teoria	del	color:	repassant	el	que	ja	sabem	sobre	el	tema:	Colors	primaris	i	secundaris	

•	Nocions	bàsiques	de	dibuix	i	clarobscur,	que	són	la	base	de	totes	les	tècniques	pictòri-
ques. 

A través d’una sèrie d’exercicis pràctics, a cada classe s’anirà aprenent veure i a observar 
l’entorn quotidià, percebre les llums i les ombres.

•	Aprenentatge	de	diferents	tècniques.

•	Realització	en	classe	d’un	projecte	final.	

Requisits

- No és necessari tenir coneixements previs

- El material és a càrrec de l’alumne.

S’enviarà la llista de materials per correu electrònic, una vegada feta la matrícula
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AQUAREL·LA PER 
A PRINCIPIANTS,
UN PAS MÉS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 10 a 12 hores · Del 29 de març al 7 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

Aquest taller està dirigit als qui ja han fet el Curs d’Aquarel·la per a Principiants, o per 
a alumnes amb una mica d’experiència en l’art de la pintura a l’aquarel·la.

Aprendrem nous procediments, trucs i consells, que ens permetran abordar un pro-
jecte pictòric fins a aconseguir desenvolupar un estil propi.

Examinarem els temes pictòrics més populars, com els paisatges -urbans o naturals-, i 
les naturaleses mortes, mitjançant l’observació de les pintures dels aquarel·listes consa-
grats. 

Tot en un àmbit de taller d’art, en el qual a més debatrem sobre els altres treballs i 
compartirem impressions.

Programa

•	Treball	sobre	diferents	tipus	de	papers,	de	diferents	textures	i	gramatges.

•	Aprenentatge	de	tècniques	noves.

•	Elaboració	d’un	projecte	final,	resultat	de	tot	un	trimestre	de	treball,	que	a	més	parti-
ciparà en la mostra de tallers de final de curs.

Requisits

- Tenir un nivell bàsic d’aquarel·la i algunes nocions de dibuix.

- El material és a càrrec de l’alumne.

S’enviarà la llista de materials per correu electrònic, una vegada feta la matrícula.
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PINTURA
A L’OLI
Professora: Gabriela Galileo
grup I:  Dijous, de 10.30 a 12.30 hores · Del 30 de març al 8 de juny
grup II:  Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores · Del 28 de març al 6 de juny
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

Curs destinat a conèixer i perfeccionar les tècniques bàsiques de l’oli.

Objectius

Canalitzar idees vers uns resultats artístics i normatius.

Material requerit

Demanar full explicatiu del professor.

Nivell requerit

Dibuix elemental.
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TÈCNIQUES
DE DIBUIX
Professora: Gabriela Galileo
Dilluns, de 19 a 21 hores · Del 27 de març al 12 de juny
16 hores · Preu 56,14 €

Descripció

El dibuix és una de les formes més immediates i accessibles d’expressió artística. Amb 
materials tan senzills com un tros de carbó o un llapis i una fulla de paper, es pot crear 
una composició, plasmar una idea o una impressió i capturar una atmosfera en només 
un	instant.	Qualsevol	sigui	el	mitjà	utilitzat	per	un	artista,	el	dibuix	serà	una	part	crucial	
d’ell.” 

Utilitzarem Carbonet i llapis de grafit. Sempre sobre paper, per descobrir les diverses 
possibilitats d’expressió que cada eina ens ofereix. 

Contingut

•	Diferents	tipus	de	traços	amb	grafit	i	carbonet.

•	Escala	de	grises.	Ombreig	i	nocions	de	clarobscur.

•	Com	utilitzar	aquests	recursos	en	una	composició.

•	Un	treball	final	que	reflectirà	tot	l’après	al	llarg	del	taller.	

Si tens materials porta’ls, segurament serviran per al nostre treball, si no els tens, se’t 
proporcionarà una llista de materials abans de començar el taller*

Requisits

- No és necessari tenir coneixements previs

- El material és a càrrec de l’alumne

*La llista de materials s’enviarà per correu electrònic una vegada confirmada la matrí-
cula
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CÀMERA DE FOTOS
Professor: Luis Gimenez
Dimarts, de 10.30 a 12 hores · Del 28 de març al 6 de juny
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Tens	una	càmera	Rèflex	però	no	tens	gaire	idea	de	com	fer-la	anar?	T’agradaria	apren-
dre les tècniques necessàries per dominar la teva càmera?

Els assistents al taller aprendran les bases tècniques de la fotografia, com funciona la cà-
mera	rèflex	i	com	utilitzar-la	per	a	fer	unes	bones	fotografies,	tot	combinant	la	pràctica	
amb la teoria.

Programa
•	 Introducció, conceptes bàsics de la fotografia.
•	 La càmera: què és i com funciona, comandaments manuals i automatismes.
•	 La tècnica: Diafragma, obturador, sensibilitat, distància focal i profunditat de camp.
•	 Diafragma, obturador, profunditat de camp.
•	 Els menús de la càmera i els seus ajustaments.
•	 Tipus d’objectius: Normal, angular, teleobjectiu, zoom, macro...
•	 Balanç de blancs i ajustament del color.
•	 Conceptes bàsics de la imatge digital: resolució, compressió, formats...

•	 Tècniques de composició d’una imatge.

Requisits

Imprescindible	portar	la	teva	càmera	rèflex,	semirèflex	(bridge)	o	compacta	amb	fun-
cions	manuals	(d’obertura	i	velocitat	d’obturació)
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FOTOGRAFIA
MACRO
Professor: Luis Gimenez
Divendres, de 10 a 13 hores · Del 12 de maig al 2 de juny
12 hores · Preu  42,11 € 

Descripció

T’agrada	la	naturalesa?,	les	flors?,	els	detalls?...	i	la	fotografia?

Aprèn la tècnica Macrofotográfica i descobreix la “realitat augmentada” mitjançant la 
nostra càmera fotogáfica descobriràs formes i textures insospitades com si es tractés 
d’un microscopi científic.

En el taller parlarem de les diferents tècniques d’il·luminació i acesorios per desenvo-
lupar	aquest	tipus	de	fotografia,	fabricarem	el	nostre	propi	flaix	i	realitzarem	sortides	
fotogràfiques per descobrir la micro naturalesa del nostre voltant.
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FOTOWALK 
DIÜRN
Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 10 a 14 hores · 1 d’abril 
4 hores · Preu 14,04  € 

Descripció

Adreçat especialment a aquelles persones que volen acabar d’assolir coneixements 
teòrics mitjançant la pràctica, o refrescar l’ús de la càmera durant una passejada fo-
togràfica. Sempre acompanyats de la professora que alternarà explicacions teòriques i 
tècniques d’iniciació fotogràfica a través d’exercicis i exemples. 

Objectius

 Reforçar coneixements de l’ús de la càmera a través de la pràctica, compartint experièn-
cies i resolent casos pràctics. 
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FOTOWALK :
RUTA ALS 
ANTIAERIS
Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 17.30 a 21.30 hores · 20 de maig
4 hores · Preu 14,04  € 

Descripció

A només 20 minuts del centre cívic tenim les millors vistes de la ciutat. Descobrirem 
la ruta amb la càmera a la mà, retratant el camí i acabant la jornada amb increïbles pa-
noràmiques a la millor hora del dia. Construirem així el camí amb fotografies sempre 
acompanyats dels consells de la professora. 

Requisits: Càmera fotogràfica. 

Recomanacions: Calçat còmode.
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GIMCANA 
FOTOGRÀFICA
Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 10 a 14 hores · 10 de juny
4 hores · Preu 14,04  € 

Descripció

Anima’t a participar i sigues el primer en aconseguir els reptes. Anirem a fotografiar 
pel barri superant “proves” de composició, temàtica i altres aspectes, que la professora 
explicarà i supervisarà. Prepara la càmera i el teu costat més creatiu!

Requisits: Càmera fotogràfica.
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LIGHTROOM:
ORGANITZA I CATALOGA
LES TEVES FOTOS
Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 10 a 14 hores · 6 de maig
4 hores · Preu  14,04 €  

Descripció

En poc temps podem arribar a fer moltes fotos. Tenir-les ordenades i catalogades ens 
ajuda a consultarles de manera molt ràpida i a estalviar molt de temps. 

Començarem coneixent el programa des de zero, i tot practicant, aprendrem com fun-
ciona i a treure profit del seu potencial per tal d’organitzar les nostres fotografies, i mai 
més perdre-les de vista o duplicar imatges. 

Aquest taller està destinat a tots aquells que treballen amb fotografies i volen accelerar 
la gestió dels arxius i la visualització de les seves fotos. 

Objectiu

Tenir un primer contacte amb el programa Lightroom i aprendre a ordenar i catalogar 
les fotografies, fer col·leccions, etc., per tal de treballar més ràpid.

Programa

•	 Presentació del programa Lightroom: entendre el seu funcionament i conèixer les 
parts que el composen.

•	 Importació de fotografies. Com incorporar-les al catàleg i en quin ordre. 

•	 Com etiquetar i classificar les fotografies de diferents maneres. 

•	 Creació de col·leccions i treball amb elles. 

•	 Exportació de les fotografies. 
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LIGHTROOM:
RETOCA I PRESENTA
LES TEVES FOTOS
Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 10 a 14 hores · 13 de maig
4 hores · Preu  14,04 €  

Descripció

Gairebé totes les fotografies que fem millorarien amb uns petits retocs. Lightroom té un 
mòdul de revelat molt potent i fàcil d’utilitzar, amb el que podrem retocar les nostres 
fotos de manera ràpida i sempre reversible. 

A més de les eines de retoc, utilitzarem altres aplicacions del programa per a treballar 
ràpid i estalviar temps.  

Objectiu

Aprendre a retocar fotografies amb totes les eines de les que disposa el potent programa 
Lightroom. 

Programa

•	 Presentació del mòdul. 

•	 Teoria i pràctica de totes les eines de retoc del mòdul de revelat. 

•	 Com desfer els canvis i comparar una fotografia retocada amb l’original. 

•	 Aprendre a treballar més ràpid i compartir revelats. 

•	 Com combinar el retoc amb altres programes d’edició, com ara Photoshop. 

•	 Exportació de les fotografies.

Requisits

Saber importar fotografies a Lightroom.
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Professora: Esther Navalón
Dissabte, de 10 a 14 hores  · 27 de maig
4 hores · Preu 14,04 €

Descripció

Amb una introducció teòrica, sortirem al carrer a fer fotografies de retrat, tot resolent 
els obstacles que ens podem trobar, de composició, llum o apropament a les persones. 

Objectius 

Saber resoldre retrats al carrer, solucionant dificultats tècniques i estètiques i la relació 
amb la persona retratada.  

Requisits 

-	Càmera	fotogràfica	-	Coneixement	bàsic	de	l’ús	de	la	càmera	-	Opcional:	flaix,	reflec-
tor. 

 

RETRAT AL 
CARRER
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Professora: Luis Gimenez
Divendres, de 10 a 13 hores · del 31 de març al 28 d’abril
12 hores · Preu  42,11 € 

Descripció

Un Time Lapse és una tècnica fotogràfica que ens permet mostrar un esdeveniment a una velocitat 
més alta que la real. Els típics exemples de Time Lapse són el moviment dels núvols, l’obertura d’una 
flor	o	una	posta	de	sol.

En aquest taller aprendràs les necessitats tècniques per a la idònia realització d’un Time Lapse i la seva 
posterior gestió i edició de les captures. 

Trauràs el màxim partit a les imatges de forma individual per posteriorment agrupar-les i realitzar un 
impressionant clip de vídeo amb unes qualitats excepcionals a nivell visual, sensorial i temporal.

 

TIME LAPSE: 
FOTOGRAFIA EN 
MOVIMENT
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BOLLYWOOD
Professora: Violane Fumaux
Iniciació:  Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 29 de març al 7 de juny
Intermig:  Dimecres, de 20.15 a 21.45 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu  52.64 €  

Descripció

Ball del Nord de la Índia, és el ball de la felicitat i l’alegria, molt dinàmic.

Objectius

Una classe d’una hora i mitja intensiva per al benestar. Coordina els dos hemisferis del 
cervell, ajuda a mantenir la condició física i eleva l’estat d’ànim.

Material requerit

Roba còmoda.
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DANSA
AFRICANA
Professor: Robert Dokponnou
Dijous, de 20 a 21.30 hores · Del 30 de març al 8 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Introducció a la cultura africana, coneixements de les danses i ritmes tradicionals de la 
part oest d’Àfrica.

Objectius

Treball de coordinació corporal, fomenta la creativitat i la interpretació, dansa molt 
enèrgica	(millorar	la	condició	física),	estiraments	i	relaxació.

Material requerit

Roba còmoda
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TANGO

Professor: Paula Rey 
Dimecres, de 19.30 a 21 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció

Aquest curs d’iniciació al Tango el dediquem a aquelles persones que busquen alguna 
cosa	nova,	fer	més	amics,	tenir	sempre	un	pla	disponible	(ja	que	hi	ha	balls	específics	
de	Tango	cada	nit),	moure	el	seu	cos	per	obrir-se	a	la	vida	i	conèixer	una	nova	manera	
d’expressar-se.

En aquest curs, coneixerem els passos bàsics, aspectes de la musicalitat, l’abraçada, la 
caminada... sense descuidar els detalls tècnics, perquè a poc a poc vagis descobrint el 
teu propi ball. T’oferim un ensenyament personalitzat i una metodologia aplicada a les 
necessitats i evolució de cada estudiant.

A més, no cal assistir en parella ni tenir experiència prèvia. Aquest curs està ideat per-
què t’acostis al Tango, perquè descobreixis el que és viure i ballar abraçats i si decideixes 
continuar coneixent aquesta dansa, tinguis una base per començar classes en qualsevol 
escola com principiant i sense pors.

El	tango	argentí	és	una	dansa	popular	que	cada	dia	guanya	més	adeptes	a	Barcelona	(i	
el	món!)	A	Barcelona	trobem	cada	vegada	més	noves	propostes	per	anar	a	ballar	desco-
brint la màgia del Tango.
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ZUMBA

Professor: Enrique Dorado 
Dilluns, de 20,30 a 22 · Del 27 de març al 12 de juny
12 hores · Preu 42,11 €

Descripció

Estàs preparat per divertir-te i posar-te en forma? El Zumba s’inspira en la música llati-
na i internacional per cremar calories mitjançant el ball. Anima’t i prova aquesta expe-
riencia que no et deixara indiferent.
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BERENAR AMB 
CREMA DE CACAU 
CASOLANA
Professora:Montse Medina
Dimecres, de 18.45 a 21.45 hores · 7 de juny
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció

A qui no li agrada una torrada amb crema de cacau i avellanes de tant en tant?

El problema és que les cremes “de super” acostumen a portar ingredients gens saluda-
bles. En aquest taller aprendràs a fabricar la teva crema sense sucre ni greixos dolents i 
t’aniràs a casa amb el teu pot de crema de cacau i avellanes!

I per tenir a on untar la crema prepararem un pa de pessic sense gluten. Un fantàstic 
berenar per tota la família!!

Material: 10€ (inclou pot de vidre)
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COM 
ALIMENTAR-SE
SALUDABLEMENT
Professora: Ivanna Gómez
Dissabte, de 11 a 13 hores ·13 de maig
2 hores · Preu  7,02 € 

Descripció

Amb tant bombardeig d’informació ja no sabem ni que hauríem de menjar. Les etique-
tes sembla que estiguessin escrites en un idioma estrany. I hi ha un munt de mites al 
voltant de l’alimentació: el peix blau és bo? o engreixa? o té metalls pesats? Cal menjar-
ho o no? La fruita engreixa? És millor menjar-la abans o després dels menjars? Segur 
que has sentit mes d’una opinió sobre aquests temes i molts mes. En aquesta xerrada 
parlarem de tot el que necessites saber per poder decidir el que compres i el que menges 
tu i la teva família

Es recomana portar devantal i carmanyola.

Aquest taller té un suplement de 5€ en concepte de material
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CROQUETES
DIFERENTS
Professora: Montse Medina
Dimecres, de 18.45 a 21.45 hores · 17 de maig
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció

Les croquetes poden ser un aperitiu, la part principal d’un àpat, un recurs per portar a 
la carmanyola o una delícia per fer un mos entre hores. El seu farciment ofereix infini-
tes possibilitats i el seu arrebossat pot anar més enllà del tradicional pa ratllat. Farem 
un taller tot cuinant 3 tipus de croquetes diferents, totes sense llet i alguna sense farina, 
però fàcils i amb ingredients que tenim a l’abast.

Es recomana portar devantal i carmanyola.

Aquest taller té un suplement de 6 € en concepte de material
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CUINA DE 
TEMPORADA
Professora: Laura Casero
Dijous, de 19.30 a 21.30 hores ·Del 30 de març al 8 de juny
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Vols aprendre noves receptes aprofitant la fruita i les hortalisses de l’hivern? 

Aprendrem a cuinar-los i a combinar-los amb una gran varietat d’aliments seguint re-
ceptes fàcils, originals i saboroses. Cuinarem entrants, segons plats i postres i en acabar 
farem un tastet de tots ells.

Material Requerit

Davantal i carmanyola.

El primer dia de classe, es pagaran 25€ en concepte de material al tallerista.
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CUINA VEGANA 
DE PRIMAVERA
Professora: Laura Casero
Divendres, de 19.30 a 21.30 hores · 2 i 9 de juny
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció

Estudis recents recomanen reduir el consum de carn a les nostres dietes, pel possibles 
efectes adversos que un excés de proteïna animal pot comportar per la salut. Però és 
que, a més a més, menjar sa i cuidar la nostra salut no té perquè reduir-se a menjar un 
trist plat de verdura bullida. Aprèn a cuinar plats diferents, saborosos i saludables sense 
fer servir productes d’origen animal. En aquest taller elaborarem menús vegans com-
plerts i nutritius fent servir productes vegetals, de temporada i ecològics.

Material

Devantal i carmanyola.

Aquest taller té un suplement de 8 euros en concepte de material.
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CUINES DEL MÓN: 
ARGENTINA
Professor:Amb la col·laboració del Programa BCN Interculturalitat
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores ·16 de maig
2 hores · Preu   7,02 € 

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de Bar-
celona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella re-
cepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

Amb la col·laboració del Programa BCN Interculturalitat.

Aquest taller té un suplement de 3 euros en concepte de material
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CUINES DEL MÓN: 
COLÓMBIA
Professor: IAP Catalunya - Receptes de Pau
Dissabte, de 10.30 a 13.30 hores · 13 de maig
2 hores ·  Taller gratuït 

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de Bar-
celona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella re-
cepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

Amb la col·laboració de Associació Acció Internacional per la Pau, dins del projecte 
Receptes de Pau al Guinardó.

Nota: La inscripció a aquest taller s’haurà de fer presencialment a la recepció del 
Centre Cívic Guinardó.
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CUINES DEL MÓN: 
HONGRIA
Professor: Associació MADACH
Divendres, de 19,30 a 21,30 · 19 de maig
2 hores ·  Preu: 7,02 €

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de 
Barcelona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella 
recepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

Amb la col·laboració d’Associació MADACH.

Aquest taller té un suplement de 3 € en concepte de material
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CUINES DEL MÓN: 
IRAN
Professor: Programa BCN Interculturalitat
Dimecres, de 19,30 a 21,30 · 19 d’abril
2 hores ·  Preu: 7,02 €

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de Bar-
celona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella re-
cepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

A càrrec del Programa BCN Interculturalitat.

El dia de classe, es pagaran 3 € en concepte de material al tallerista.
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CUINES DEL MÓN:  
ITÀLIA
Professor: Sara Sandrino
Dilluns, de 18.30 a 21.30 · 22 de maig
3 hores ·  Preu:  10,53 € 

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de Bar-
celona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella re-
cepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

El dia de classe, es pagaran 3 € en concepte de material al tallerista.
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CUINES DEL MÓN:  
MARROC
Professor: Programa BCN Interculturalitat
Dimecres, de 19,30 a 21,30 · 26 d’abril
2 hores ·  Preu: 7,02 €

Descripció

Aquest cicle de tallers ens farà descubrir la diversitat cultural existent a la ciutat de Bar-
celona a través de la cuina. 

Mentre cuinem el plat generarem un diàleg vinculat amb el país d’origen d’aquella re-
cepta i, a través de la gastronomia, enllaçarem amb altres aspectes relacionats amb el 
coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb persones de diversos orígens. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

A càrrec del Programa BCN Interculturalitat.

El dia de classe, es pagaran 3 € en concepte de material al tallerista.

 



43

CUINES DEL MÓN:
PAKISTAN
Professor: Programa BCN Interculturalitat
Dimecres, de 19,30 a 21,30 · 3 de maig
2 hores ·  Preu: 7,02 €

Descripció

Dins del cicle “La volta al món en cinc plats: receptes d’una Barcelona diversa” dedica-
rem aquesta sessió a la cuina tradicional paquistaní. Als fogons ens guiarà una persona 
d’aquest origen cultural i com a veïna de la ciutat ens acostarà a la diversitat que enri-
queix els barris de Barcelona. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

A càrrec del Programa BCN Interculturalitat

El dia de classe, es pagaran 3 € en concepte de material al tallerista.
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CUINES DEL MÓN: 
XINA
Professor: Programa BCN Interculturalitat
Dimecres, de 19,30 a 21,30 · 10 de maig
2 hores ·  Preu: 7,02 €

Descripció

Dins del cicle “La volta al món en cinc plats: receptes d’una Barcelona diversa” dedi-
carem aquesta sessió a la cuina tradicional xinesa. Als fogons ens guiarà una persona 
d’aquest origen cultural i com a veïna de la ciutat ens acostarà a la diversitat que enri-
queix els barris de Barcelona. 

Es recomana portar devantal i carmanyola.

El dia de classe, es pagaran 3 € en concepte de material al tallerista.
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ESMORZARS 
SALUDABLES
Professora: Ivanna Gómez
Dissabte, de 10.30 a 13.30 hores  · 27 de maig
3 hores · 10,53 €

Descripció

Sabem que el típic cafe amb llet i croissant o entrepà de fuet no és el esmorzar mes sa-
ludable del món, però ens falten idees per canviar el xip. En aquest taller farem recep-
tes sense cafeina, ni sucre, ni greixos saturats perquè tinguis opcions mes saludables, 
nutritives i reconfortants

Es recomana portar devantal i carmanyola.

El dia de classe, es pagaran 5 € en concepte de material al tallerista.
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HAMBURGUESES 
VEGETALS
Professor: Montse Medina
Dimecres, de 18.45 a 21.45 hores · 24 de maig
3 hores · 10,53 €

Descripció

Les hamburgueses poden estar presents de manera habitual en la nostra mesa si 
els seus ingredients són els adequats. Són fàcils de preparar, la majoria es poden 
congelar, són un bon recurs per portar d’excursió, a la carmanyola de la feina, per un 
àpat informal o un mos entre hores. Cuinarem 3 receptes d’hamburgueses diferents.

Es recomana portar devantal i carmanyola.

El dia de classe, es pagaran 6 € en concepte de material al tallerista.
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PASTA FRESCA 
FARCIDA
Professora: Sara Sandrino
Dissabte, de 11 a 13 hores · 22 d’abril
2 hores · 7,02 €

Descripció

Com és el plat típic que pots trobar en moltes taules italianes el diumenge per dinar?
No hi ha res més clàssic que “un bel piatto di ravioli di pasta fresca”, fets a casa!

Prepararem junts la masa de la pasta fresca, aprendrem a “tirar-la” a mà amb i a 
maquina.Triarem un farciment delicat de ricotta i espinacs i ho acompanyarem amb 
una salsa suau de sàlvia, parmesano i mantega.

Vine a preparar-ho amb nosaltres, és una recepta deliciosa, simple i saludable.

El dia de classe, es pagaran 5 € en concepte de material al tallerista.
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PROTEÏNA 
VEGETAL:TEMPEH, 
SEITÀ I TOFU
Professora: Montse Medina
Divendres, de 18.45 a 21.45 hores · 31 de maig
3 hores · 10,53 €

Descripció

Quan volem reduir o treure la proteïna animal de la nostra dieta, la proteïna vegetal de 
bona qualitat esdevé imprescindible per no tenir-ne carències.

En aquest taller aprendrem com treballar el seità, el tofu i el tempeh amb receptes sa-
boroses i digestives.

Es recomana portar devantal i carmanyola.

El dia de classe, es pagaran 8 € en concepte de material al tallerista.
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TAST DE VINS I
FORMATGES 
Professor:	Quim	Piera
Divendres, de 18.30 a 21.30 hores · 26 de maig
3 hores ·  10,53 € 

Descripció

Una dita popular castellana diu “ uvas con queso, saben a beso”, i és que la unió entre 
formatges i vins és un clàssic difícil de millorar. Degustarem una sèrie de vins i cerve-
ses que conjuguen molt bé amb el formatge. Després de saber com es degusten els vins 
explicarem també l’elaboració del formatge per entendre millor per què casen o no 
amb algunes begudes.

El dia de classe, es pagaran 10 € en concepte de material al tallerista.
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TAST DE 
GIN TÒNICS
Professora:	Quim	Piera
Divendres, de 18.30 a 21.30 hores · 12 de maig
3 hores ·  10,53 € 

Descripció

Últimament la beguda més consumida desprès d’un bon àpat és el gin tònic, potser 
per la millora per a fer la digestió, per aportar amargor al àpat, per refrescar la boca, ... 
En aquest taller xarrarem de la historia tant de la ginebra com de la tònica, del perquè 
les combinen i quina elaboració tenen, finalment farem una degustació de gin tònic, 
sent vosaltres els cocktelers, tot un repte!

El dia de classe, es pagaran 10 € en concepte de material al tallerista.
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TIRAMISÚ

Professora: Sara Sandrino
Divendres, de 19.30 a 21.30 hores · 5 de maig
2 hores ·  7.02 € 

Descripció

El Tiramisú és un postre senzill i elegant, típic de la cuina italiana. 

Està fet a partir de capes alternes de bescuit xopat en un cafè lleuger i una crema espu-
mosa de formatge mascarpone, ou i sucre.

Prepararem la clàssica recepta i una altra més primaveral amb maduixes i amb 
l’imprescindible formatge mascarpone.

El dia de classe, es pagaran 5 € en concepte de material al tallerista.
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EXCEL: INICIA’T 
A LES FULLES 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, de 10.30 a 12 hores · Del 27 de març al 12 de juny
12 hores · Preu  42,11 €  

Descripció

Un taller per iniciar-se, de forma senzilla i amena, als fulls de càlcul, concretament a 
Microsoft Excel.

Un full de càlcul és un programa informàtic que permet manipular dades numèriques i 
alfanumèriques disposades en forma de taules.

Normalment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions, i a partir 
d’aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.
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FOTOS, VÍDEO 
I MÚSICA AL 
TEU PC
Professor:
Dilluns de 18.45 a 20.15 · del 27 de març al 12 de juny
12 hores · 42,11€

Descripció

Tenim al nostre PC tot un món multimèdia al nostre abast, on no només podem ob-
tenir imatges, vídeos i música, sinó també modificar-los, i editar-los. En aquest taller 
treballarem amb tots aquests continguts.

Com	obtenir	fotos	i	vídeos	dels	diferents	dispositius	(Càmeres	de	fotos,	mòbils,	etc...)	i	
com organitzar-les a l’ordinador. Aprendrem a retocar aquestes fotos i petits trucs per 
editar les imatges i millorar-les.

Veurem com editar fàcilment els vídeos, creant les nostres pel·lícules casolanes.

Aprendrem les diferents opcions per escoltar música al nostre PC.
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INFORMÀTICA: 
APRÈN A FER SERVIR
EL TEU ORDINADOR
Professor: 
Dimecres, de 10.30 a 12 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Un taller per iniciar-se, de forma senzilla i amena, a la informàtica. Tot començant de 
zero!. 

Per aprendre la terminologia més imprescindible, entendre el funcionament bàsic d’un 
ordinador i del seu sistema operatiu, i conèixer els tipus de programes amb que realit-
zem les tasques més usuals.

Programa

•	 Conceptes	generals.	(que	és	un	ordinador,	software	i	hardware....)

•	 Sistemes Operatius. Inici amb Windows.

•	 Perifèrics imprescindibles: com funcionen el teclat i el ratolí.

•	 L’entorn de treball. L’escriptori i les finestres.

•	 Gestió	de	la	informació:	conceptes	i	tasques	clau	(arxius	i	carpetes:	tipus	i	funcions,	
mesures	d’emmagatzematge,	localització	per	directoris,	moure,	crear	i	eliminar...)

•	 Entendre el concepte “programa”: un passeig per aplicacions diverses.
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INTERNET: 
NAVEGA PER 
LA XARXA
Descripció

Un taller adreçat a usuaris que s’han endinsat fa poc en el món de la informàtica però 
tenen	 ja	una	pràctica	mínima	 sobre	 tasques	 elementals	del	 sistema	 (ordenació	de	 la	
informació	amb	arxius	i	carpetes)	i	volen	continuar	el	seu	camí	acostant-se	a	les	prin-
cipals	vies	de	comunicació	que	ens	ofereix	la	xarxa	d’Internet	(navegar	per	webs,	cercar	
informació	i	gestionar	un	correu	electrònic).

Programa

•	 Entendre el servei web: continguts i aplicacions, estructura i capacitat d’interacció.

•	 Navegar: funcions principals de qualsevol programa.

•	 Trobar allò que ens interessa: cerques per conceptes clau.

•	 Comunicar-nos per correu-e: Creació i gestió d’una bústia.

•	 Internet,	molt	més	que	un	joc:	exemples	d’utilitat	a	la	xarxa	(tràmits	i	compres,	ma-
pes	i	serveis	de	transport...).

Requisits

Mínims	coneixements	informàtics	(Windows).

 

Professor: 
Dimecres, de 20.30 a 22 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu  52,64 € 
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Professora: Luis Gimenez
Dimarts, de 20.30 a 22 hores · Del 28 de març al 6 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

En aquest taller aprendrem a retocar fotografies amb Photoshop per tal de millorar la 
seva qualitat i aconseguir l’efecte que desitgem. Treballarem amb les diferents eines i 
filtres que ens permeten ajustar o modificar les fotografies per millorar-les o adaptar-les 
a les nostres necesitats i gustos.

Objectiu

Iniciar-se amb el retoc d’imatges en Photoshop.

Programa

•	 Introducció.

•	 Retalla o reenquadrar una fotografia.

•	 Clona o esborra elements.

•	 Utilitzación del panell d’Història.

•	 Aplicació d’ajustos de retoc.

•	 Com fer sel·leccions i modificar-les.

•	 Les capes

•	 Text

•	 Traçats i formes

•	 Filtres

•	 Màscares 

•	 Adapta el tamany i la resol·lució d’una imatge per a imprimir o enviar per e-mail.

 

PHOTOSHOP: CREA I EDITA 
IMATGES



58

PREMIERE: CREA 
I EDITA VÍDEOS

Descripció

Ets tot un filmmaker que grava moments especials, detalls que només tu entens, ele-
ments de la realitat que t’envolta... però que un cop gravats no saps què fer amb ells i 
simplement els acabes guardant? Si es així, aquest és el teu taller!

Atreveixte a reprendre o a començar la teva història audiovisual. Aprèn el funcionament 
bàsic d’aquest programa i les seves eines per a que puguis editar els teus videos a casa. 

Aprendrem llenguatge i muntatge audiovisual, la importància del so, filtres creatius, 
transicions, composició, formats de sortida, etc. Tot el necessari per que t’endinsis en 
aquest terreny creatiu i donis als teus videos un toc únic, personal i professional.

 

Professor: Luis Gimenez
Dimarts, de 12.15 a 13.45 hores · Del 28 de març al 6 de juny
15 hores · Preu  52,64 € 
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SMARTPHONES
DES DE ZERO
Professor: Luis Gimenez
Grup Matí: Dijous, de 12.15 a 13.45 hores · Del 30 de març al 8 de juny
Grup Tarda: Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Tens un iPhone o un Android i no t’aclares?

La idea d’aquest taller és aprendre no només a fer servir el teu smartphone, sinó qual-
sevol telèfon que tinguis a partir d’ara. Ens centrarem en conceptes bàsics i comuns a 
tots els telèfons, a la vegada que anem descobrint les principals aplicacions del mercat.

Programa

•	 Els conceptes bàsics:	Què	és	un	smartphone?,	Característiques	bàsiques	dels	diferents	
sistemes operatius, Connectivitat: Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS..., Sincronització i cò-
pies de seguretat

•	 Aprèn a configurar el teu dispositiu: Gestió dels contactes, Configuració del correu 
electrònic, Coneix bé el teu menú de configuració, Calendari, alarmes i alertes, Trucs 
per estalviar bateria

•	 Tot un món d’aplicacions al nostre abast:	Què	és	una	aplicació?,	Tipus	d’aplicacions:	
gratuïtes, de pagament, Com buscar i descarregar aplicacions, Com esborrar una 
aplicació, Com mantenir les aplicacions actualitzades

•	 Aplicacions destacades: Comunicacions, Mapes i geolocalització, Xarxes socials, Pro-
ductivitat

Requisits

Es recomana portar el teu smartphone.
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SMARTPHONE:
UN PAS MÉS
Professor : Luis Gimenez
Dijous, de 10.30 a 12 hores · del 30 de març al 8 de juny
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Als	mercats	d’aplicacions	(Play	Store	i	App	Store)	hi	ha	centenars	de	milers	d’aplicacions	
disponibles,	però...	quines	són	les	millors?	Quines	són	realment	útils?

En aquest taller descobrirem i aprendrem a fer servir les apps que no poden faltar en 
qualsevol mòbil/tauleta, classificades per temes: comunicació, informació, viatges, re-
toc fotogràfic, guardar i compartir documents...

Requisits

Per fer aquest taller cal saber com funciona el nostre dispositiu i com es descarreguen 
apps.
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Professor: Daniel Ruiz
Dilluns, de 20.30 a 22 · del 27 de març al 12 de juny
12 hores · Preu 42,11 €

Descripció

Un taller per iniciar-se, de forma senzilla i amena, als processadors de textos, concre-
tament a Microsoft Word.

Un processador de textos facilita la tasca d’escriure i ens permet crear documents amb 
molta facilitat i rapidesa, gràcies a la seva gran varietat d’eines com creacions de taules, 
columnes d’estil periodístic, tabulacions, tractament d’imatges ...

 

WORD: DOMINA 
EL PROCESSADOR 
DE TEXT 
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ANGLÈS
BEGINNER

Descripció

Curs d’anglès iniciació– coneixements bàsics – gramàtica i vocabulari. No es requereix 
cap coneixement previ de la llengua

Programa

•	 	 	Pronouns	(Pronoms):	Pronoms	personals,	possesius	 i	reflexius	–	Taula	de	tots	els	
pronoms i adjectius possesius– Repàs i exercicis

•			The	Article	(L’article):	Diferència	entre	article	determinat	i	indeterminat	-	Exercicis

•			Sentence			Structure				(Estructura			de				les			frases):				Construcció				de				frases

(Subject+Verb+Object)	–	L’imperatiu	–	Repàs	i	exercicis

•			Numbers,	Dates	and	Time	(Nombres,	dates	i	hores):	Els	numeros	cardinals	i	ordinals

– La data – L’hora – Repàs i exercicis

•			Nouns	and	adjectives	(noms	i	adejctius):	Contables	i	incontables	–	Quantifiers	(ad-	
jectius	quantificadors)	–	Forma	impersonal	del	verb	‘haver’	-	Us	de	l’adjectiu	en	anglès	
- Repàs i exercicis

•			Verbs,	auxiliaries	and	verb	tenses	(Verbs,	auxiliars	i	temps	verbals):	Verbs	regulars	i	
irregulars – Ús de l’auxiliar a frases interrogatives o negatives i formes curtes a les res-
postes	–	Present	simple	/	Present	continuous	–	El	verb	‘fer’	(do/make)	–	Repàs	i	exercicis

El dilluns 13 de març, d’11.30 a 12, i el dimarts 14 de març, de 19 a 19.30, farem una 
prova de nivell gratuïta i sense compromís. Inscripció prèvia: tallers@ccguinardo.cat

 

Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Grup I: Dilluns, de 10.00 a 12.00 hores·Del 27 de març al 12 de juny
Grup II: Dilluns, de 19.30 a 21.30 hores · Del 27 de març al 12 de juny
16 hores · Preu: 56,14 € 
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 20 a 22 hores · Del 28 de març al 6 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

ANGLÈS
BEGINNER, 
UN PAS MÉS

Descripció

Continuació del curs d’anglès beginner. Continuarem estudiant conceptes de gramática 
básica anglesa, vocabulari, fonètica i expressió oral.

Programa

•	 	 	Pronouns	(Pronoms):	Pronoms	personals,	possesius	 i	reflexius	–	Taula	de	tots	els	
pronoms i adjectius possesius– Repàs i exercicis

•			The	Article	(L’article):	Diferència	entre	article	determinat	i	indeterminat	-	Exercicis

•			Sentence			Structure				(Estructura			de				les			frases):				Construcció				de				frases

(Subject+Verb+Object)	–	L’imperatiu	–	Repàs	i	exercicis

•			Numbers,	Dates	and	Time	(Nombres,	dates	i	hores):	Els	numeros	cardinals	i	ordinals

– La data – L’hora – Repàs i exercicis

•			Nouns	and	adjectives	(noms	i	adejctius):	Contables	i	incontables	–	Quantifiers	(ad-	
jectius	quantificadors)	–	Forma	impersonal	del	verb	‘haver’	-	Us	de	l’adjectiu	en	anglès	
- Repàs i exercicis

•			Verbs,	auxiliaries	and	verb	tenses	(Verbs,	auxiliars	i	temps	verbals):	Verbs	regulars	i	
irregulars – Ús de l’auxiliar a frases interrogatives o negatives i formes curtes a les res-
postes	–	Present	simple	/	Present	continuous	–	El	verb	‘fer’	(do/make)	–	Repàs	i	exercicis

El dilluns 13 de març, d’11.30 a 12, i el dimarts 14 de març, de 19 a 19.30, farem una 
prova de nivell gratuïta i sense compromís. Inscripció prèvia: tallers@ccguinardo.cat
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CONVERSA EN
ANGLÈS BÀSIC
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Grup I: Dilluns, de 12 a 14 hores · Del 27 de març al 12 de juny
Grup II: Dilluns, de 17.30 a 19.30 hores · Del 27 de març al 12 de juny
16 hores · Preu  56,14 € 

Descripció

En aquest taller amb un enfocament comunicatiu, els alumnes hauràn de desenvolupar 
les seves habilitats orals en llengua anglesa treballant en parelles o petits grups, tot am-
pliant el vocabulari necessari per parlar de temes cotidians senzills. 

Programa

Aprendrem a presentar-nos, utilizar expressions útils per viatjar a l’estranger, parlar de 
situacions típiques de la vida diària com poden ser, el temps, la salut, el menjar o els 
viatges. L’alumne aprendrà a donar i rebre información i a comentar diferents punts de 
vista. 

El dilluns 13 de març, d’11.30 a 12, i el dimarts 14 de març, de 19 a 19.30, farem una 
prova de nivell gratuïta i sense compromís. Inscripció prèvia: tallers@ccguinardo.cat
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CONVERSA EN
ANGLÈS, UN PAS
MÉS
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 12 a 14 hores · del 28 de març al 6 de juny
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

Adreçat	a	persones	que	necessiten	millorar	la	seva	fluïdesa	amb	la	llengua,	expressió	i	
comprensió oral, repassar i ampliar els coneixements i l’ús d’estructures gramaticals i 
ampliar i refinar el seu vocabulari. Farem servir únicament l’anglès com a llengua vehi-
cular.

Programa

En aquest farem servir l’anglès per debatre i parlar sobre diferents temes d’interès ge-
neral. Utilitzarem la llengua per donar i rebre informació, comentar diferents punts de 
vista i opinar sobre qualsevol aspecte o contingut de les converses. El contingut exacte 
de cada curs dependrà de les preferències de cada grup.

Requisits

Tenir un nivell pre-intermig de la llengua com a mínim, equivalent al nivell A2 – B1 del 
marc europeu comú de referència per a llengües, especialment en expressió i compren-
sió orals.

El dilluns 13 de març, d’11.30 a 12, i el dimarts 14 de març, de 19 a 19.30, farem una 
prova de nivell gratuïta i sense compromís. Inscripció prèvia: tallers@ccguinardo.cat
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CONVERSA EN
FRANCÈS
Professor: Maria Vergès
Dimarts, de 18 a 19 hores · Del 28 de març al 6 de juny
10 hores · Preu   35,09 € 

Descripció

Aprèn a comunicar-te de manera bàsica amb una mica de gramàtica i vocabulari. En 
aquest curs prestarem especial atenció a la pronunciació, una part d’aquesta llengua que 
sempre ens costa una miqueta més... 

Aprendrem expressions útils per viatjar a l’estranger, ajudar als turistes que vénen a vi-
sitar la nostra ciutat a trobar el que busquen, etc.
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INICIACIÓ AL
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 19.30 a 21 hores · Del 28 de març al 6 de juny
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Curs d’iniciació a la llengua francesa. Impartiré coneixements bàsics de gramàtica, vo-
cabulari i verbs per poder arribar a construir frases i parlar la llengua.

Programa

•	 GRAMATICA - Aprendrem els diferents tipus d’articles (determinat, indeterminat i 
contractes) així com Pronoms (personal, possessius, demostratius i relatius).

•	 VERBS - Aprendrem els verbs essencials AVOIR/ÊTRE així com els verbs de primera, 
segona i tercera conjugació (irregulars).

•	 VOCABULARI –  Introduirem vocabulari divers perquè us podeu desenvolupar en 
qualsevol àmbit quotidià com per exemple: viatges, transport, restaurants, oci, entre 
d’altres.

•	 Construirem frases i realitzarem preguntes freqüents.

•	 S’intentarà introduir petites conversacions típiques de situacions comuns o d’interès.

•	 Posarem en pràctica tot el descrit amb exercicis varis.

•	 Intentarem fer una classe amena per tots, aprenent la llengua francesa.
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Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 12 a 13.30 hores · del 28 de març al 6 de juny
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció

Curs de 2on nivell de llengua francesa per persones que ja tinguin coneixement de 
l’idioma.	És	requisit	indispensable	tenir	un	mínim	nivell	(com	per	exemple,	haver	fet	el	
taller	“Iniciació	al	Francès”).

Programa

•	 GRAMATICA - Continuarem ampliant coneixements de gramàtica i verbs.

•	 VOCABULARI –  Ampliarem lèxic per poder realitzar frases més complexes.

•	 Construirem frases practicant conversació.

•	 Començarem a fer dictats.

•	 Posarem en pràctica tot el descrit, preparant converses entre tots.

 

INICIACIÓ AL
FRANCÈS, 
UN PAS MÉS
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GUITARRA
ESPANYOLA
Professor: Damian Dichi
grup I:  Dijous, de 19 a 20.30 hores · Del 30 de març al 8 de juny
grup II:  Dijous, de 20.30 a 22 hores · Del 30 de març al 8 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Taller d’introducció a la guitarra espanyola on es treballarà conceptes com la tècnica, 
l’harmonia i l’execució de peces musicals, per iniciar o desenvolupar el coneixement 
d’aquest instrument.

•	 2 sessions dedicades a la formació d’acords

•	 1 sessió dedicada a iniciar les tècniques de la ma esquerra i escales

•	 3 sessions dedicades a iniciar les tècniques de la ma dreta: rasgueig, puntejats, tre-
molos de 3 dits, picats, arpegiats, utilització del polsar... 

•	 1 sessió dedicada a l’harmonia, formació d’acords, progresions harmòniques i llen-
guatge musical.

•	 2 sessions dedicades a la interpretació de peces o obres musicals a escollir per alum-
ne o professor. 

Objectius

Iniciar a l’alumne en el coneixement i la tècnica de la guitarra espanyola.

Material requerit

Cada alumne haurà de portar una guitarra espanyola i llibreta.
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INTRODUCCIÓ A
LA GUITARRA 
BOSSA NOVA
Professor: Damian Dichi
Dissabte, de 10.,30 a 13,30 hores · 3 de juny
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció

Taller monogràfic per a nivell inicial i intermig de guitarra.

Un	recorregut	pels	orígens,	influències	i	llegat	de	la	Bossa	Nova.	

Veurem les seves veus i compositors més representatius. Rítmica negra, harmonia ex-
quisida i melodies que van fer escola. 

- Història de la bossa. 

- Harmonia característica. 

-	Tècnica	mà	dreta	(“batidinha”:	rítmiques	simples	i	sincopades)	

-	Repertori	(temes	de	Jobim,	Vinicius,	Carlos	Lyra,	interpretacions	de	Joao	Gilberto)	

- Bibliografia i exemples d’àudio. 

Es precisa instrument i material per a anotacions.
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IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 hores · Del 28 de març al 8 de juny
grup II:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 hores · Del 27 de març al 12 de juny
Grup I: 20 hores · Preu 70,18 €  / Grup II:  18 hores · Preu: 63,16 € 

Descripció

El ioga neix de l’escolta d’una necessitat. Al ioga tots som practicants.

I aquest és el punt de partida que no cal oblidar.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.
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IOGA INICIACIÓ

Professora: Laura Tornero
Divendres de 17.30 a 19.30 hores · Del 31 de març al 9 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

El ioga neix de l’escolta d’una necessitat. Al ioga tots som practicants.

I aquest és el punt de partida que no cal oblidar.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.
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Professora: Laura Tornero
Dimarts i dijous, de 10 a 11 hores · Del 28 de març al 8 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

En aquest taller farem Ioga adaptat i pensat per a gent gran.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.

 

IOGA PER A
GENT GRAN
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PILATES
Professora: Inés Dias
Dimecres, de 11.30 a 13 hores · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · 52,64 €

Descripció

El mètode Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental per a tots, creat per Joseph 
Hubertus	Pilates	 (gran	 coneixedor	d’especialitats	 com	a	gimnàstica,	 traumatologia	 i	
ioga)	i	que	en	els	seus	principis	va	ser	anomenat	Contrología:	l’objectiu	és	aconseguir	
la coordinació completa de cos, ment i esperit.

Un bon estat físic és el primer requisit per ser feliç, sobretot en aquest món de progrés 
accelerat; el mètode Pilates aconsegueix contrarestar les condicions nocives de la civi-
lització moderna.

El mètode se centra, entre altres coses, en el desenvolupament dels músculs profunds 
per mantenir l’equilibri corporal i donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral, 
per la qual cosa és molt usat com a teràpia en rehabilitació i per prevenir i guarir dolors 
deguts a males postures i respiració inadequada. 

Programa
•	 Centre d’energia
•	 Respiració
•	 Concentració
•	 Control
•	 Fluïdesa
•	 Elasticitat

•	 Coordinació

Material Requerit

Roba còmoda.

 


