
Districte de
Sants-Montjuïc 

TALLERS
PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

Centre Cívic Font de la Guatlla

Estiu 2017

ADREÇA

Centre Cívic Font de la Guatlla i Associació de Veïns i Veïnes Font de 
la Guatlla-Magòria
Carrer Rabí Rubén, 22-26  –  08004 Barcelona
Tel 934 248 506  –  admin@fontdelaguatlla.org

PER A MÉS INFORMACIÓ

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla
www.avvfontguatlla.cat
www.facebook.com/associacioguatlla

MAPA

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

CARRER DE VALLS

JUGUEM 
EN ANGLÈS
De 3 a 5 anys
Dijous de 18 a 18.45 h 
Preu: 10,89 € (3 sess.) 
Professora: Anna García

Farem jocs dinàmics i divertits per 
millorar el nivell d’anglès.

REPASSEM 
ANGLÈS
De 6 a 12 anys
Dijous de 18.45 a 19.30 h 
Preu: 10,89 € (3 sess.)
Dijous de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 14,52 € (3 sess.)
Professora: Anna García

Reforçarem les lliçons que hem 
aprés durant el curs.

ZUMBA INFANTIL
Grup A: Dilluns de 18 a 19 h
Grup B: Dilluns de 19 a 20 h 
Preu: 14,52 € (3 sess.) 
Professora: Laura Serrano

Adaptarem les coreografies de les 
cançons de moda perquè les pu-
guis ballar durant tot l’estiu. 

PETIT GRAN XEF 
De 6 a 12 anys
Dimecres de 18 a 19 h
Preu: 14,52 € + 6 € de 
suplement (3 sess.)
Professora: Mercè Homar

Experimentarem amb textures, for-
mes i sabors per meravellar-nos del 
poder transformador de la cuina. 
Cal portar davantal i carmanyola. 

IOGA PER 
A INFANTS
A partir de 5 anys
Dilluns de 18.30 a 19.30 h 
(3 sess.)
Preu: 14,52 €
Professora: Judit Guasch 

Les diferents postures del ioga aju-
daran a fomentar l’elasticitat, rela-
xació i coordinació del teu infant. 
Aprendran els diferents moviments 
de manera divertida.

PER A INFANTS I JOVES



SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

COS, MOVIMENT 
I EXPRESSIÓ
Dimarts i dijous de 19 a 20 h 
Preu: 16 € (6 sess.) 
Professora: Elsa Tous

Començarem amb exercicis suaus i 
tranquils que ens donin dinamisme 
i ens portin a una creativitat de mo-
viments coreogràfics. 

IOGA HATHA 
Divendres de 10 a 11 h 
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professor: Tony Rueda

Un estil de ioga suau que exercita 
el cos i fortifica la concentració, la 
relaxació i la meditació.

PILATES MATT
Grup A: dilluns i dimecres 
de 10 a 11 h 
Grup B: dilluns i dimecres 
de 20.30 a 21.30 h 
Grup C: dimarts i dijous 
de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 24,66 € (6 sess.)
Professors: Tony Rueda, 
Juan Carlos González, Dafne 
Sánchez

Aconsegueix un control precís del 
cos de la manera més saludable i 
eficient possible mitjançant movi-
ments controlats i coordinats amb 
la respiració.

NOU TALLER

TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
De dilluns a divendres 
de 9 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Període d’inscripcions: a partir del 
6 de juny

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran de ma-
nera presencial al centre cívic o 
seguint les instruccions de les ins-
cripcions no presencials especi-
ficades al web. 
Import trimestral: el preu inclou 
totes les sessions.
Pagament: es podrà fer al centre 
amb targeta o per ingrés banca-
ri. La inscripció es farà efectiva un 
cop abonat l’import del taller. Per 
als casos en què el pagament es fa-
ci per ingrés bancari, la reserva de 
la plaça només es mantindrà durant 
48 h. Només es farà la devolució 
de l’import del taller en el cas que 
se suspengui l’activitat. La Direcció 
del centre es reserva el dret de sus-
pendre els tallers que no tinguin un 
nombre mínim de participants i de 
canviar el professorat en cas que 
sigui necessari. Demaneu al cen-
tre la informació de les reduccions 
i subvencions que hi ha als cursos. 
Els materials fungibles dels tallers 
aniran a càrrec de l’usuari. 

INFORMACIÓ 
DELS TALLERS 
Data d’inici: a partir 
del 3 de juliol.
Durada: 3 setmanes, 
tret que s’indiqui una altra.

RECURSOS

TAST DE 
GINTÒNICS
Dimarts de 19 a 21 h
Preu: 22,80 € (2 sess.) 
Professor: Jordi i Pedro 
de Cocktailexperience

Descobreix els secrets per la pre-
paració d’un bon gintònic. Prepa-
rarem varietats a base de diferents 
tòniques, botànics i, per des-
comptat, amb diverses classes 
de ginebres. 

FEM CROQUETES!
Dimarts de 10 a 12 h
Preu: 22,80 € (2 sess.)
Professora: Mireia Salvador 

Aprèn a fer una bona base de cro-
quetes i coneix les variants d’arreu 
del món. 

EL MEU ARBRE 
FAMILIAR
Dilluns de 19.30 a 20.45 h 
Preu: 21,38 € (3 sess.)
Professora: Eulàlia Camps

A través de la lectura de l’arbre fa-
miliar trobaràs a quins programes 
i creences familiars inconscients 
estàs lligat. L’objectiu del taller és 
alliberar-te i així alliberar també els 
teus ancestres.

CREATIVITAT

INTRODUCCIÓ 
A L’URBAN 
SKETCHER
Dimecres de 18 a 21 h
Preu: 37 € (3 sess.)
Professora: Mireia Zantop

Fomenta la pràctica del dibuix in si-
tu amb l’observació directa de l’en-
torn natural i urbà que ens envolta. 
Activitat fora del centre cívic.

RELATS CURTS
Dimarts i dijous 
de 18 a 19.30 h
Preu: 37 € (6 sess.)
Professora: Anna Marcet 

L’estiu és temps de relats curts i 
a la fresca. En aquest curs aplica-
rem les tècniques narratives del 
relat breu perquè puguis escriure 
les mil i una històries.

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

APLICACIONS 
AL MÒBIL 
PER A VIATJAR
Dijous 18 a 19 h 
Preu: 12,33 € (3 sess.) 
Professor: Jesús Burjalés 

Aprendrem a comprar bitllets 
d’avió, reservar habitacions, trobar 
la millor ruta i també descobrirem 
les facilitats que ens ofereix el telè-
fon mòbil a l’hora de viatjar.

SAPS COMPRAR 
AMB SEGURETAT 
PER INTERNET? 
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

El ritme de vida que portem fa que 
cada vegada més comprem a tra-
vés d’internet. Però saps si ho es-
tàs fent correctament? Aprendrem 
a protegir les nostres dades i mol-
tíssimes coses més.

EXPRESSIÓ 

LINDY HOP-SWING
Dimecres
Grup avançat de 20 a 21 h
Grup inicial de 21 a 22 h
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professors: Fermí Nauidi i 
Odina Macias. 

Veniu a ballar un dels estils més mo-
guts del swing. Es recomana venir 
amb parella però no és obligatori. 

ZUMBA DANCE
Dijous de 20 a 21.15 h
Preu: 15,41 € (3 sess.)
Professora: Laura Serrano

Un curs intensiu de les coreografi-
es més de moda per començar bé 
l’estiu.


