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de 2017

Centre Cívic Teixonera





 

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 18 al 29 de setembre de 2017
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 
16 a 20 h

Màxim tres inscripcions per persona al 
mateix taller.
El pagament es pot fer on-line, en efectiu o 
amb targeta de crèdit.

Per formalitzar les inscripcions són impres-
cindibles les dades següents:
• Nom i cognoms
• DNI, NIE o passaport
• Data de naixement
• Adreça postal completa
• Número de telèfon

Les inscripcions als tallers infantils/juvenils 
es podran fer només de manera presencial 
amb les dades complertes del menor.

Les inscripcions amb subvenció per a 
aturats només es poden fer presencialment i 
durant el període d’inscripcions.

Inici dels tallers: la setmana del 2 d’octubre 
de 2017 

 

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·lici-
tar-ho presencialment o per correu electrònic, 
com a data màxima abans de l’inici de la se-
gona sessió del taller, independentment de si 
heu assistit a la primera sessió del taller o no,  
i sempre que hi hagi places disponibles.

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de l’import 
del taller, cal notificar-ne la baixa presen-
cialment o per correu electrònic, com a data 
màxima, 7 dies naturals després de la primera 
sessió, o just abans d’iniciar-se’n la segona, 
independentment de si heu assistit a la prime-
ra sessió o no. Un cop transcorregut aquest 
període de temps, ja no es retornarà per cap 
motiu l’import del taller.

En efectiu: Es farà a partir de la segona set-
mana del començament del taller, ja sigui per 
canvi de taller o per devolució, i independent-
ment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la 
data per poder recollir els diners.

Amb targeta: Es farà la devolució sempre 
que es presenti el rebut del pagament amb la 
targeta i es faci 30 dies abans de la data del 
pagament. La devolució es farà en efectiu si 
no es poden complir tots dos requisits.

On-line: Les devolucions, les farà el Depar-
tament d’Administració en un termini màxim 
de 5 dies laborables després d’haver rebut 
la sol·licitud presencialment o per correu 
electrònic. S’avisarà els interessats perquè 
comprovin que els diners ja s’han reintegrat al 
compte corresponent.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers 
que no tinguin un nombre mínim de persones 
inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el 
bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es 
retornarà l’import abonat.



INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

1. INFORMÀTICA I INTERNET
 

Els primers passos amb l’ordinador. Curs 
elemental. Taller per familiaritzar-se amb 
l’ordinador, practicar amb el sistema operatiu 
i adquirir habilitats informàtiques com ara 
xatejar i fer videoconferències.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1,30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs

2. APROFITA EL TEU SMARTPHONE 
 

Aprèn a utilitzar les millors aplicacions del teu 
smartphone. Càmera, reproductor de música, 
GPS i altres dispositius.
Horari: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d‘1,30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs

LLENGÜES

3. ANGLÈS 1
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien 
o tenen pocs coneixements de la llengua 
anglesa. 
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

4. ANGLÈS 2 
 

Nivell Mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller d’anglès amb anterioritat 
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

5. ANGLÈS CONVERSA
 

Nivell mitjà
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

6. FRANCÈS 1 
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements de francès
Horari: dijous de 20.30 a 22 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Séverine Geyer

7. FRANCÈS 2
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller de francès amb anterioritat 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Séverine Geyer

8. ALEMANY 1  
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’alemany
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: per determinar

NOU!

TALLERS



SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

9. IOGA I MEDITACIÓ. TARDA  
 

El ioga ens permet assossegar la ment, 
ampliar la consciència i reduir tensions. 
Combinarem ioga i meditació per assolir 
una connexió profunda amb el nostre cos 
i aconseguir un major benestar a tots els 
nivells, millorar l’atenció, la concentració i la 
comprensió. 
Horari: dilluns de 20 a 21 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Antoni Moleti

10. KUNDALINI IOGA. MATÍ  
 

Ioga orgànic, energètic i espiritual, que aporta 
informació sobre com desaprendre i corregir 
antics patrons, amb alegria i obertura del cor. 
Adreçat a tothom. Alguns dels seus efectes 
positius s’experimenten immediatament. 
Manté el cos en forma i entrena la ment per 
ser forta i flexible permetent afrontar millor els 
canvis i l’estrès
Horari: dimarts de 12 a 13.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Antoni Moleti

IOGA
 

(Més terapèutic). La pràctica del ioga 
redueix l’estrès, la sensació d’ansietat i 
ajuda a combatre els símptomes de la 
depressió. A més, incrementa l’autoestima 
i l’autoconfiança. Fent ioga aprendràs a 
dominar el cos mitjançant la pràctica d’asanes 
(postures), controlaràs els corrents vitals per 
mitjà de la respiració i coneixeràs tècniques 
de relaxació. El ioga afavoreix l’equilibri 
integral –físic i mental–, millora la flexibilitat 
i el to muscular. Cal portar-hi roba còmoda i 
mitjons. 

11. MATÍ GRUP A
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 10 h
12. MATÍ GRUP B
Horari: dilluns i dimecres de 10 a 11 h

NOU!

NOU!

13. TARDA GRUP C
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h
14. TARDA GRUP D
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20 h

Durada: del 02/10 al 13/12
Preu: 58,56 € (20 sessions d’1 hora) 
Tallerista: Concha Jurado

15. TAIJI-QIGONG PER A LA SALUT  
 

Combinació de tècniques d’origen xinès. Per 
mitjà de moviments i estiraments procurarem 
que el Qi (energia vital) flueixi d’una manera 
harmoniosa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí

16. ENTRENEM LA MEMÒRIA  
 

Per millorar la memòria com per retardar la 
seva deterioració, existeixen diferents hàbits 
i estratègies que ens ajuden a desenvolupar 
la capacitat de la nostra memòria, així com a 
conservar-la i a tornar-la més eficient
Horari: divendres de 12 a 13 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: per determinar

17. REVOLUCIONA EL TEU ESTRÉS
 

Identificar l’estrès personal, laboral i familiar i 
aprendre a gestionar-ho. Possibilitar els canvis 
que permetin generar nivells alts de benestar, 
salut i energia. Dirigit a persones adultes i 
joves.
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Felipe Atehortúa. RevCot

18. PILATES. DIVENDRES TARDA
 

Horari: divendres de 16.30 a 18 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 43,92 € (10 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Per determinar

NOU!

NOU!



19. PILATES. DISSABTE MATÍ
 

Horari: dissabte de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 07/10 al 02/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

20. BODY BALANCE
 

Treballem tot el cos múscul a múscul. Con-
trolem la respiració i fem estiraments. Amb 
coreografia al ritme de la música.
Horari: dissabte d’11.30 a 12.30 h
Durada: del 07/10 al 02/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
 

Tècnica per enfortir la musculatura del sòl 
pelvià i la faixa abdominal. Ajuden a perdre 
perímetre abdominal i aporten millores estè-
tiques, posturals i funcionals. Exercicis, que 
combinen la postura i la respiració, adreçats 
a disminuir la pressió de les vísceres sobre 
el sòl pèlvic. S’aconsegueix evitar i prevenir 
possibles problemes d’incontinència urinària i 
de descensos vaginals, tant a la matriu com a 
la bufeta. Per a persones amb problemes de 
columna o hèrnia discal i que han d’enfortir la 
faixa abdominal sense perjudicar el sòl pelvià. 
Contraindicat per a embarassades i persones 
amb la tensió arterial alta.

21. GRUP A
Horari: dijous de 19 a 20 h
22. GRUP B
Horari: dijous de 20 a 21 h

Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Montse Baños. RSP Fisioterapèutes

ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ POSTURAL
 

Per a totes les edats. Classe estàtica per tre-
ballar l’estirament de les cadenes musculars.
23. GRUP A
Horari: dimarts de 10 a 11 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)

24. GRUP B
Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)

Tallerista: Emanuele Sasso

25. GAC. GLUTIS, ABDOMEN I CAMES
 

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

26. CORRECCIÓ POSTURAL TARDA 
 

Descobreix mitjançant exercicis suaus com 
potenciar la posició correcta del cos per evitar 
problemes de columna. Activitat per millorar 
la mobilitat articular, potenciar la musculatura 
abdominal i lumbar, i millorar la forma física. 
Adreçat a persones que vulguin estar en for-
ma d’una manera suau i entretinguda.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

27. TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. Intensi-
tat mitjana.
Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

28. CARDIOBOX
 

Horari: dimarts de 21 a 22 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

FIT-DANCE
 

Ball/ gimnàstica que s’inspira en les músiques 
llatina i internacional, adequat per cremar 
calories. Taller d’intensitat alta. 



29. GRUP A
Horari: dimarts d’11 a 12 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
30. GRUP B
Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)

Tallerista: Emanuele Sasso

31. ZUMBA. MATÍ
 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta.
Horari: dimarts de 9 a 10 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

 
ZUMBA. TARDA

 

Adequat per cremar calories. 
Taller d’intensitat alta.

32. ZUMBA A. DILLUNS  
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

33. ZUMBA B. DIMECRES
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

34. ZUMBA C. DIMECRES
Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

35. ZUMBA D. DIJOUS
Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Maria García Folguera. Sant Andreu 
Pas a pas

NOU!

36. BALL ACTIU  
 

Vine a gaudir del ball d’una manera divertida 
i, sobretot, activa per a la ment i per al cos. 
Cada cançó té una coreografia molt senzilla 
que s’aprèn alhora que ballem.
Horari: dijous de 12 a 13 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ildefons Vilanova i Mainou

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

37. ENGANXA’T AL GANXET  
 

Curs recomanable per a qualsevol col·lec-
tiu, fomenta la sociabilitat, l’inici de noves 
relacions. Es treballarà amb diferents tipus 
de fibra, la seva composició, com netejar-la. 
Aprendrem diferents tècniques per poder fer 
qualsevol disseny. Es donaran patrons per 
a cada projecte. Es treballarà amb diferents 
tipus d’agulles per fer xals, moneders, ami-
gurumis, catifes i altres. Material a càrrec  
de l’usuari.
Horari: dilluns de 10 a 12 h
Durada: del 02/10 al 27/11
Preu: 63,16 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Lola Mendoza

38. INICIACIÓ AL PATCHWORK  
 

Per desenvolupar la creativitat, sense 
necessitat de coneixements profunds de 
costura. Tècnica que va néixer als Estats 
Units després de la gran depressió. Les dones 
van crear petites obres mestres amb trossos 
de roba usada o van fer-hi retocs. Amb 
fragments de teixits es pot elaborar qualsevol 
labor: coixins, tovalles, i fins i tot... roba. L’art 
d’adjuntar peces de diferents colors i mides 
utilitzant diferents tècniques. Material a càrrec 
de l’usuari.
Horari: dijous de 10 a 12 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 63,16 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Lola Mendoza

NOU!

NOU!

NOU!



39. BRICOLATGE A LA LLAR
 

Electricitat, fusteria, serralleria, lampisteria... 
Protecció i seguretat. Prevenció d’accidents 
domèstics.
Eines i materials. El taller s’adaptarà a les 
necessitats dels participants.
Horari: dimarts de 20 a 21.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 52,64 € (10 sessions d’1,30 hores)
Tallerista: Armand Sánchez

AUDIOVISUAL I FOTOGRAFIA

40. INICIACIÓ AL VÍDEO  
 

Descobreix les bases del funcionament de la 
teva càmera de vídeo i treu-li partit.
Maneig de la càmera. Enquadrament. 
Llenguatge audiovisual. La llum. El color. El 
so. Edició bàsica. Classes teorico-pràctiques. 
Cal portar càmera de fotos tipo reflex o vídeo-
càmera. Els resultats amb mòbil són més 
limitats
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Durada: del 02/10 al 04/10
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Jordi Romero

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

41. DIBUIX I AQUARE·LA  
 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el 
dibuix i l’aquarel·la, o per als que desitgin 
incrementar-ne els coneixements. Grafit, 
carbó, sèpies, pastels.... Tècniques 
pictòriques: tan relaxants com a expressives: 
aiguades, tintes, etc. Treballarem el dibuix 
des dels inicis amb un referent natural per, 
gradualment, desenvolupar el nostre estil.
Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dimecres de 10 a 12 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Silvia Armesto

NOU!

NOU!

42. PINTURA I DIBUIX AMB 
TÈCNIQUES DIVERSES  

 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix o a 
la pintura, o per als que desitgin incrementar-
ne els coneixements. L’art clàssic i 
tradicional, com les noves formes d’expressió 
contemporànies: pintura a l’espàtula, 
abstracció, cubisme, pintura matèrica, 
collage, etc. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dijous de 20 a 22 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Silvia Armesto

MÚSICA I VEU

43. GUITARRA ESPANYOLA
 

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/10
Preu: 47,37 € (9 sessions d’1,30 hora )
Tallerista: Damián Dichi

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

44. SALSA PER A TOTHOM 
 

No cal apuntar-s’hi amb parella. Classes de 
salsa L.A Style en parella i Lady Style per a 
elles, salsa per a tothom amb una línia de 
treball clara, intel·lectual, motriu i emocional. 
Molta diversió i ritme amb aquest ball social.
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

DANSA COUNTRY
 

45. GRUP A
Horari: divendres de 20 a 21 h 

NOU!



46. GRUP B
Horari: divendres de 21 a 22 h 

Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Xavier Badiella

47. SWING SOLO
 

Horari: divendres de 20 a 21 h
Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 35,09 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

48. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Recomanable assitir amb parella.. Primer 
trimestre:vals, pasdoble, fox i txa-txa-txà. 
Segon trimestre: swing, rock i tango. Tercer 
trimestre: salsa. merengue i batxata
Horari: dissabte de 17 a 18.30 h 
Durada: del 07/10 al 02/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

49. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella 
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h
Durada: del 07/10 al 02/12
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

ARTS ESCÈNIQUES I BALL 
Dansa especialitzada 

50. VERTICALS I TÈCNIQUES 
ACROBÀTIQUES / FLYING LOW  

 

Taller especialitzat. Places limitades.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 70,28 € (8 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: per determinar

NOU!

TALLERS PER A INFANTS I 
JOVES

Les inscripcions per aquests tallers són 
presencials.

51. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT 
(P4 I P5)  

 

Adreçat a alumnes de P4 i P5 
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

52. PRACTICA L’ANGLÈS 
(1R I 2N PRIMÀRIA)  

 

Adreçat a alumnes de 1r i 2n curs de primària
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

53. PRACTICA L’ANGLÈS
(3R I 4T PRIMÀRIA)  

 

Adreçat a alumnes de 3r i 4t curs de primària
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

54. PRACTICA L’ANGLÈS 
(5È I 6È PRIMÀRIA)  

 

Adreçat a alumnes de 5è i 6è curs de primària
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

55. PRACTICA L’ANGLÈS
(1R I 2N D’ESO)  

 

Adreçat a alumnes de 1r i 2n d’ESO
Horari: divendres de 17.30 a 18.30 h

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!



Durada: del 06/10 al 15/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

56. PRACTICA L’ANGLÈS
(3R I 4T ESO)  

 

Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

57. KARATE
 

De 6 a 12 anys
Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Per determinar

58. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS
 

Cal portar-hi la guitarra
A partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Damián Dichi

59. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC
 

A partir dels 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
Pas a pas

60. DANSA JAZZ INFANTIL
 

De 4 a 7 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
pas a Pas

NOU!

61. ZUMBA KIDS  
 

8 a 12 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

62. LETTERING I CAL·LIGRAFIA  
 

Aprèn a fer lletres boniques i cal·ligrafies 
especials. Per a les teves presentacions, 
invitacions, per als teus quaderns.
Dels 10 als 14 anys. Taller especialitzat. Pla-
ces limitades. 
Grup reduït, màxim 8 infants. 
Horari: dijous de 18.30 a 20 h
Durada: del 5/10 al 30/11
Preu: 63,89 € (8 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: per determinar

63. SCRATCH  
 

Llenguatge de programació que serveix 
per aprendre a programar a través del 
joc i l’experimentació i introduir-hi així el 
pensament computacional.
Dels 8 als 12 anys. Taller especialitzat. Places 
limitades. 
Grup reduït, màxim 8 infants.
Recomanable portar tablet o portàtil.
Horari: dilluns de 17.30 a 19 h
Durada: del 02/10 al 20/11
Preu: 63,89 € (8 sessions d’1,30 hora)
Tallerista: Lucia Campàs

64. BABY MUSIC
 

Taller de sensibilització musical per a nadons 
i les seves famílies. Mitjançant la música, 
els massatges i els contes s’estimula la 
sensibilització del nadó a la vegada que es 
fomenta el vincle entre el nadó i el seu pare 
i/o mare. Una activitat on els pares obtindran 
eines per relaxar-se, estimular-se i expressar-
se amb el seu fill/a tot passant una estona 
d’allò més agradable amb altres famílies.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

NOU!

NOU!

NOU!



 

TAST DE TALLERS 
 

Dimecres, 13 de setembre, durant tot el dia 
Jornada de portes obertes
Coneixeu els tallers abans de apuntar-vos-hi. 
Sense cap compromís!
Un munt de tallers per a totes les edats.
Consulteu l’horari de cada taller, al full 
específic.

 

ESPECTACLES INFANTILS
 

Divendres, 27 d’octubre, a les 18.15 h
A la plaça Herta Frankel
ESPECTACLE DE TITELLES “CONTES 
TEL·LÚRICS” 
A càrrec de Teia Moner
Dins el marc de la programació de la 
Castanyada
Adreçat a públic familiar

Divendres, 29 de desembre, a les 12 h
ESPECTACLE INFANTIL
Per determinar, dins de la programació del 
Planeta Joc 
Adreçat a públic familiar

 

PORTÀTILS EN MOVIMENT
 

En continuïtat amb el nostre cicle Territori en 
dansa, oferim la possibilitat de formar-se amb 
ballarins de prestigi i conèixer nous artistes 
dins del món de la dansa actual.
Workshops especialitzats i gratuïts. Adreçats 
a persones amb coneixements en alguna 
disciplina relacionada amb el moviment i les 
arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.).

COS, ESTAT I DISPONIBILITAT. TALLER  
DE MOVIMENT I PARAULA
Dissabte, 28 d’octubre, de 10.30 a 13.30 h
A càrrec de Cecilia Colacrai. Ballarina, 
creadora independent i professora de dansa 
contemporània. Actualment treballa de 
manera independent. Gestiona  l’espai de 
creació La Visiva. Es sòcia de la Caldera, les 
Corts. www.ceciliacolacrai.com

Aprofundirem en el concepte de disponibilitat 
des del lloc/ estat/ situació/ desig de cada  
participant en cada moment, intentant 
aconseguir un estat d’alerta, flexible i 
adaptable als possibles canvis i convidant 
a tot el nostre cos a estar disponible en 
el moment precís. Es tracta d’un treball 
físic des de pautes de moviment simples 
per complicar-les gradualment a través de 
diferents nivells d’atenció: l’espai, el temps, la 
relació amb els altres cossos i la paraula.
Places limitades. Recomanem inscriure-s’hi 
prèviament abans del 26 d’octubre. Per 
telèfon al 93 256 33 88 o per correu electrònic:  
ccteixonera@qsl.catt

CATÀLEG D’ERRORS
Dissabte 18 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
A càrrec de Mireia de Querol. Coreògrafa, 
ballarina i professora de dansa 
contemporània. Com a coreògrafa forma 
part del col·lectiu BIG BOUNCERS. Com a 
ballarina treballa amb el coreògraf i ballarí 
Albert Quesada (ACME), i amb la Cia. 
Mudances, dirigida per Àngels Margarit
Taller de composició i creació per a potenciar 
les capacitats tant físiques com perceptives 
de cada participant.
Indagarem en la idea de loop, generant 
seqüencies de repeticions de moviment 
i observarem com aquesta repetició pot 
transformar-se a partir de pautes externes, 
variant-ne la velocitat i el ritme.
Places limitades. Recomanem inscriure-s’hi 
prèviament abans del 16 de novembre. Per 
telèfon al 93 256 33 88 o per correu electrònic: 
ccteixonera@qsl.cat

 

MINICONCERT AL VESPRE
 

Dimecres, 18 d’octubre, a les 19 h
Mentre t’esperes, mentre descanses, et 
convidem a gaudir de la música.
AQUESTA VEGADA TOCA JAZZ
A càrrec de Pausa, Escola de Música

CICLES I ESPECTACLES TARDOR 2017



 

CASTANYADA AL BARRI
 

Divendres, 27 d’octubre, a partir de les 
16.45 h
A la plaça Herta Frankel
Tallers de manualitats per a tots els públics.
Espectacle infantil de titelles amb Contes 
Tel·lúrics, a càrrec de Teia Moner
Per a finalitzar, castanyes i moscatell per a 
tothom.
Organitzat per: Comissió de Festes Taxonera-
Mas Falcó-Penitents, Esplai Sant Cebrià, 
Casal Infantil i Centre Cívic Teixonera. 
Consulteu-ne la informació específica

 

NOVEMBRE, MES DE LA COOPERACIÓ
 

Proactiva Open Arms és una organització 
no governamental de Badalona, la principal 
missió de la qual és rescatar del mar els 
refugiats que arriben a Europa fugint de 
conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Neix 
d’una empresa de socorrisme i salvament 
marítim amb dilatada experiència a les costes 
espanyoles.

Del 7 al 28 de novembre 
“SALVANT REFUGIATS”
Exposició de fotografies. A càrrec de 
Proactiva Open Arms amb imatges de Emilio 
Morenatti, Giulio Piscitelli, Olmo Calvo, Sergi 
Camara i Yannis Behrakis.
A través de les imatges podrem veure la 
realitat d’aquests socorristes que cada dia 
salven vides i el drama dels refugiats que 
arriben al mar Egeu i al Mediterrani Central.

EUROPA, TERRA D’ACOLLIDA 
Exposició d’il·lustracions a càrrec d’alumnes 
INS Vall d’Hebron Els alumnes han fet una 
interpretació en còmic dels arbres genealògics 
de famílies migrades a Darmstadt, Alemanya i 
a Barcelona, les quals tenen en comú que han 
vingut a Europa a la recerca d’un futur millor. 

Dimarts, 21 de novembre, a les 18.30 h
REFUGIATS 
Conta contes a càrrec d’Isabel Gomis
Sessió de contes on s’intentarà explicar als 
infants la realitat que viuen molts refugiats de 
diferents parts del món. Adreçat a infants de 
més de 5 anys

Dijous, 23 de novembre, a les 18 h
PROACTIVA OPEN ARMS 
Xerrada a càrrec d’un voluntari de 
l’organització, tot donant a conèixer les 
accions de l’organització sobre el terreny, les 
seves experiències, els valors i significats de 
de la seva tasca.

Dimarts 28 de novembre a les 18.30 h 
Xerrada a càrrec d’INS Vall d’Hebron on 
ens explicaran tot el procés de creació de 
l’exposició “Europa terra d’acollida” (data 
pendent de confirmar)

 

PLANETA JOC

Dimecres 27, dijous 28 i divendres 29 de 
desembre 
Adreçat a infants. Ludoteca de portes obertes, 
activitats, tallers... 
Activitat organitzada pel Casal Infantil 
Teixonera.
Consulteu-ne la informació específica

 

GRAVI CROS 3X1
 

Dissabte, 28 d’octubre, de 9.30 a 13 h 
Al parc de la Creuta del Coll
Una cursa diferent organitzada conjuntament 
entre l’escola GRAVI i l’AMPA de l’Escola.
Punt de sortida: poliesportiu de la Creueta del 
Coll c/ Catellterçol s/n.
Inscripcions gratuïtes i on-line: a partir del 18 
de setembre.
Més informació: Tel. 93 211 11 83 / 
cros@gravi.com
A partir del setembre al bloc 
gravicros.wordpress.com
A més del cros, hi haurà tallers infantils amb 
batukada a partir de les 11 h dins del recint 
del parc.



 

BARCELONA, CIUTAT DE CONCERTS 
 

Del 3 al 24 d’octubre
Exposició fotogràfica. A càrrec de Jordi 
Montserrat
“En un sol dia entre setmana a Barcelona 
tenen lloc més concerts que en molts pobles 
de Catalunya en un any.
Durant els darrers anys he intentat gaudir 
al màxim de molts d’aquests concerts, i 
captar-ne l’essència i vitalitat amb les meves 
fotografies, de les quals aquesta exposició 
n’és un petit reflex que vull compartir amb 
vosaltres.”

 

“SALVANT REFUGIATS”
 

Del 7 al 28 de novembre
Amb Proactiva Open Arms
Exposició de fotografies de Emilio Morenatti, 
Giulio Piscitelli, Olmo Calvo, Sergi Camara i 
Yannis Behrakis sobre el drama dels refu-
giats que arriben al mar Egeu i al Mediterrani 
Central. 

 

“EUROPA, TERRA D’ACOLLIDA 
 

Del 7 al 28 de novembre
Exposició d’il·lustracions a càrrec d’alumnes 
INS Vall d’Hebron Els alumnes han fet una 
interpretació en còmic dels arbres genealògics 
de famílies migrades a Darmstadt, Alemanya i 
a Barcelona, les quals tenen en comú que han 
vingut a Europa a la recerca d’un futur millor. 

 

RUDOLF MEYER. IN MEMORIAM.  
(1933- 2016). RETROSPECTIVA.

 

Del 5 al 31 de desembre
Exposició de fotografies. 
Dimecres, 13 de desembre a les 19.30 h.
Acte d’inauguració de l’exposició i trobada 
amb els amics i coneguts del barri. Projecció 
de pel·lícules antigues de 8mm
 

EXPOSICIONS

 

“BARCELONA FUCK OFF”: LES ARRELS 
DEL PUNK

 

Dissabte, 11 de novembre 
Nihilisme concentrat, hostilitat cap a la 
societat del benestar i tremendes ganes 
de divertir-se. Això  podria ser una de 
les moltes  definicions existents sobre el 
moviment Punk. Aquest moviment va tenir 
una enorme influència a Barcelona, tant 
socialment com històricament i políticament. 
S’iniciava una forta revolució cultural, anem, 
des del sexe, drogues i rock&roll fins a les 
vessants amb mes consciència social… 
Veurem els llocs més emblemàtics d’aquest 
moviment i reviurem els anys més salvatges 
de Barcelona, les seves sales de concerts, 
els bars més representatius d’aquells anys, la 
seva música i les anècdotes més boges…
Punt de trobada: a les 11 h a la plaça Reial
Cal inscriure-s’hi  prèviament  a partir del 2 
d’octubre i fins al  8 de novembre. Places 
limitades.

 

REFUGIATS
 

Dimarts, 21 de novembre, a les 18.30 h
Conta contes a càrrec d’Isabel Gomis
Sessió de contes on s’intentarà explicar als 
infants la realitat que viuen molts refugiats de 
diferents parts del món. Adreçat a infants de 
més de 5 anys

SORTIDES CULTURALS  
GUIADES

EXPLÍCA’M UN CONTE



Activitats culturals, formacions, xerrades, 
servei d’ordinadors, sala de lectura... tot rela-
cionat amb les TIC i el foment de la lectura.
Horari:
Consultar hores de servei obert, variables en 
funció a la programació del centre.

SERVEIS PERMANENTS

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors per connectar-te a 
Internet.
Servei gratuït de WI FI amb el teu ordinador 
portàtil.

SESSIONS DIRIGIDES D’INFORMÀTICA
Si tens alguns dubtes bàsics i necessites acla-
rir-los, aquí, t’hi ajudem!
Horari assistit:
Dimarts de 16 a 17 h
Dimecres de 12 a 13 h 

XERRADES

Dimarts,17 d’octubre, a les 18.30 h
L’ÚS DE L’ENERGIA A LA LLAR
En aquesta xerrada descobrirem on es con-
centren els principals usos energètics a la llar, 
quins hàbits podem canviar per no malgastar 
energia i quines intervencions low cost ens 
permetran reduir la despesa. Cal inscriure-s’hi  
prèviament.

Dimarts, 14 de novembre, a les 18.30 h
PARLEM-NE? XERRADES PER A FAMÍLIES.
LES XARXES SOCIALS. Per on es mouen els 
nostres fills: com funcionen i com fer-ne un 
bon ús.
Us explicarem, d’una  manera pràctica i teòri-
ca, com funcionen els  aspectes bàsics de les 
xarxes per fer-ne  un bon ús.  Coneixerem les 
últimes tendències en xarxes socials (insta-
gram, snapchat, ask...) i l’ús que fan els joves 
d’aquests entorns digitals. Farem un repàs per 
optimitzar-ne la  gestió i treure’n  més profit i a 
la vegada, que la qualitat d’ús sigui millor.

Xerrada a càrrec de Carolina Gaona, espe-
cialista en l’ús i adaptació de tecnologies en 
entorns educatius. Comunicadora digital i 
productora de continguts en temps real.

ENGLISH KULTUR KLUB 

Gaudeix de la literatura, del cinema, de la mú-
sica... parlant i practicant anglès amb l’ajuda 
d’un professor natiu que guiarà la sessió.
Apunta’t al Klub!
Properes sessions programades:
Dimarts, 31 d’octubre i 12 de desembre,  
de 19.30 a 21 h 
Activitats gratuïtes. Cal inscriure-s’hi prèvia-
ment.  

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA 

Vols posar en pràctica el teu català?
Fes-te voluntari o aprenent lingüístic i vine a 
l’Espai T@xonet a conversar! 
El Voluntariat per la llengua, connecta dues 
persones: L’aprenent/a, que vol parlar millor el 
català i el/ la voluntari/a, que ja el parla amb 
normalitat.
Es troben 1 hora a la setmana durant 10 
sessions, per tal de xerrar, i així l’aprenent va 
guanyant fluïdesa i seguretat.
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

T@XO.NET. ESPAI PERIFÈRIC



CASAL INFANTIL 

Tel. 93 256 33 82
Més info a: www.bcn.cat/citeixonera 
Horari d’informació: de dimarts a divendres  
de 15.30 a 17 h

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A DONES

Tel. 93 420 00 08
piad_horta@bcn.cat 
www.bcn.cat/dona

ALTRES SERVEIS



Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona. 
Tel. 93 256 33 88
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119
Metro: Vall d’Hebron (L3-L5). El Coll-La Teixonera (L5). 
Sortida c/ Arenys 

bcn.cat/ccteixonera
ccteixonera@qsl.cat

facebook.com/ccteixonera   
twitter.com/ccteixonera 
instagram.com/ccteixonera


