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TALLERS GRATUÏTS MATÍ

Horari Tallers per a adults

9 a 10 h Zumba matí

10 a 11 h Enganxa’t al ganxet i Patchwork

11 a 12 h Dibuix i aquarel·la Aprofita el teu smartphone

12 a 13 h Ball actiu Entrenem la 
memòria Kundalini Ioga

TALLERS GRATUÏTS TARDA

Horari Tallers per a adults Tallers per a infants

17 a 18 h GAC. Glutis,  abdomen i cames Baby music
nadons

Scratch
de 8 a 12 anys

Iniciació al 
ballet clàssic 

a partir dels 6 anys 

18 a 19 h Balls de saló Taiji-Qijong per a 
la salut

Iniciació 
al vídeo

Karate
de 6 a 12 anys

Lettering i 
Cal·ligrafia

de 10 a 14 anys

19 a 20 h Bricolatge a 
la llar

Revoluciona el teu 
estrès

Verticals i 
tècniques 

acrobàtiques

Zumba Kids
de 8 a 12 anys

20 a 21 h Salsa per 
tothom

Pintura i dibuix 
amb tècniques 

diverses
Swing Solo

Vine a provar de forma gratuïta
alguns dels tallers de l’agenda de tardor

INSCRIPCIONS ALS TALLERS 
DE TARDOR 2017

Del 18 al 29 de setembre
De dilluns a divendres 

de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h 
(places limitades)

Inici dels tallers:
setmana del 2 d’octubre

TAST DE 
TALLERS

Centre Cívic Teixonera

Dimecres, 13 de setembre de 2017



ZUMBA. MATÍ

Ball gimnàstic de moda. Adequat per 
cremar calories. Taller d’intensitat alta. 
Tallerista: Paqui Castillo

BALL ACTIU

Per a gaudir del ball d’una manera diverti-
da i, sobretot activa per a la ment i per al 
cos. Cada cançó té una coreografia molt 
senzilla que s’aprèn alhora que ballem.
Tallerista: Ildefons Vilanova i Mainou

GAC. GLUTIS, ABDOMEN I CAMES

Practicar GAC permet realitzar un conjunt 
d’exercicis dedicats a enfortir i a tonificar 
aquestes tres zones del cos.
Tallerista: Ricardo Molar

BALLS DE SALÓ

2 Nivells: Iniciació: recomanable assistir 
amb parella. Avançat: Cal assistir amb 
parella. Es treballaran diferents estils de 
ball: vals, pasdoble, fox ,txa-txa-txà, swing, 
rock, tango, salsa. merengue i batxata. 
Tallerista: Jordi Traver

REVOLUCIONA EL TEU ESTRÈS

Per poder a gestionar i regular-lo de 
manera efectiva mitjançant recursos 
propis que permetran generar alts 
nivells de benestar, salut i energia. 
Tallerista: Felipe Atehortua. RevCot.

KUNDALINI IOGA. MATÍ

Ioga orgànic, energètic i espiritual, que 
ensenya a desaprendre i corregir antics 
patrons, amb alegria i obertura del cor. 
Tallerista: Antoni Moleti

VERTICALS I TÈCNIQUES ACROBÀTI-
QUES / FLYING LOW
Taller adreçat a ballarins i ballarines o 
alumnes interessats a la dansa i/ o a 
les arts del moviment. 
Tallerista: Daniel Méndez

TAIJI-QIGONG PER A LA SALUT

Combinació de tècniques d’ori-
gen xinès. Per mitjà  de moviments 
i estiraments procurarem que el 
Qi (energia vital) flueixi d’una ma-
nera  harmoniosa per tot el cos. 
Tallerista Àngel Rubí. Asia Salud.

SALSA PER A TOTHOM

No cal apuntar-s’hi amb parella. Curs en-
focat des del punt de vista de ball social, 
es prioritza el ball a pista i no es fan core-
ografies. Tallerista: Sant Andreu pas a Pas

ENGANXA’T AL GANXET

Activitat que fomenta la sociabilitat i l’ini-
ci de noves relacions. Es treballarà amb 
diferents tipus de fibra. Aprendrem tèc-
niques per poder fer qualsevol disseny. 
Es donaran patrons per a cada projecte. 
Tallerista: Lola Mendoza

INICIACIÓ AL PATCHWORK

Desenvolupa la creativitat, sense necessi-
tat de coneixements profunds de costura. 
Amb fragments de teixits es pot elaborar 
qualsevol labor: coixins, tovalles, i fins i 
tot... roba. L’art d’adjuntar peces de dife-
rents colors i mides utilitzant diferents tèc-
niques. Tallerista: Lola Mendoza

DIBUIX I AQUAREL·LA

Per als interessats al dibuix i l’aquarel·la. 
Com així també al grafit, carbó, sèpies, 
pastels.... I altres tècniques pictòriques tan 
relaxants com expressives: aiguades, tin-
tes, etc. Tallerista: Silvia Armesto

PINTURA I DIBUIX AMB TÈCNIQUES  
DIVERSES

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix 
i la pintura, o per als que desitgin incre-
mentar-ne els  coneixements. L’art clàssic 
i tradicional i les noves formes d’expressió 
contemporànies: pintura a l’espàtula, abs-
tracció, cubisme, pintura matèrica, collage, 
etc. Tallerista: Silvia Armesto

BRICOLATGE A LA LLAR

Electricitat, fusteria, serralleria, lampis-
teria... Protecció i seguretat. Prevenció 
d’accidents domèstics. Eines i materials. 
El taller s’adaptarà a les necessitats dels 
participants. Tallerista: Armand Sánchez

APROFITA EL TEU SMARTPHONE

Per a conèixer i utilitzar les millors aplica-
cions dels smartphones. Càmera, repro-
ductor de música, GPS i altres dispositius. 
Tallerista: Lucía Campàs

INICIACIÓ AL VÍDEO

Com a descobrir el funcionament de 
la càmera de vídeo i treu-li partit. Clas-
ses teòric-pràctiques. Cal portar càme-
ra de fotos tipo reflex o vídeo-càmera. 
Tallerista: Jordi Romero

ENTRENEM LA MEMÒRIA

Per millorar la memòria com per retardar la 
seva deterioració, Tallerista: PLUS Centro 
de psicologia i coaching

SWING SOLO

Tot per gaudir de la música swing sense 
haver de ballar amb una parella. Classes 
divertides i dinàmiques, ideals per carre-
gar-se d’energia i millorar l’agilitat i la rapi-
desa de moviments.

KARATE

De 6 a 12 anys. Art marcial. Punt de troba-
da entre l’esperit i el cos per assimilar no 
només la tècnica i l’estratègia d’aquest es-
port, sinó també la manera de pensar que 
promou. Treballem psicomotricitat, força, 
velocitat, resistència i flexibilitat. 
Tallerista: Escola Shoshinkan

ZUMBA KIDS

Zumba per a infants dels 8 als 12 anys. 
El programa de Zumba® Kids s’adapta 
a les necessitats i característiques físi-
ques, psicològiques i gustos musicals 
dels infants i joves d’aquesta franja d’edat. 
Tallerista: Paqui Castillo

BABY MUSIC

Taller de sensibilització musical per a na-
dons i les seves famílies. A través de la 
música, els massatges i els contes s’esti-
mula la sensibilització del nadó i es fomen-
ta el vincle entre el nadó i el seu pare i/o 
mare. Tallerista: Laia Camps. 

LETTERING I CAL·LIGRAFIA 

Per fer lletres boniques i cal·ligrafies es-
pecials. Per presentacions, invitacions i 
quaderns. Dels 10 als 14 anys. Taller es-
pecialitzat. Grup reduït a 8 infants.

SCRATCH

Llenguatge de programació que serveix 
per aprendre a programar a través del joc 
i l’experimentació i introduir-hi així el pen-
sament computacional. Per a infants dels 
8 als 12 anys. Taller especialitzat. Grup re-
duït a 8 infants.  Tallerista: Lucia Campàs

INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC

A partir dels 6 anys. Disciplina de dansa 
que es basa en el control total del cos i 
que requereix concentració i sensibilitat. 
En el ballet cada pas està codificat i tot 
el cos treballa en una conjunció simul-
tània de dinàmica muscular i mental. 
Tallerista: Sant Andreu pas a pas

Districte
d’Horta-Guinardó

ALGUNS DELS TALLERS DE L’AGENDA DE TARDOR


