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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

De l’11 al 22 de desembre (exceptuant 21 de desembre per motiu de les eleccions) i 
del 8 al 12 de gener de 2018.
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
Inscripcions online: ajuntament. barcelona.cat/ccivics/teixonera
Del 11 de desembre de 2017 al 12 de gener de 2018.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Dilluns 11 de desembre a partir de les 9 h es començarà el lliurament de números que 
adjudicarà una franja horària per poder formalitzar la inscripció, sempre en estricte 
ordre d’arribada.
A partir del dimarts 12 les inscripcions es formalitzaran en estricte ordre d’arribada.
Màxim tres inscripcions per persona al mateix taller.
El pagament es pot fer online, en efectiu o amb targeta de crèdit.

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

Les inscripcions als tallers infantils són sempre presencials.
Les inscripcions amb subvenció per a aturats només es poden fer presencialment i 
durant el període d’inscripcions.
Les inscripcions als tallers puntuals (CÀPSULES) quedaran obertes fins 3 dies abans 
de començar el taller. Fora del període oficial d’inscripcions solament es podran 
pagar amb targeta.

Inici dels tallers: setmana del 15 de gener de 2018 



 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Les inscripcions són personals i intransferibles. 

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu 
electrònic, com a data màxima abans de l’inici de la segona 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 pre-
sencialment 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 primera 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 setmana del començament del taller, ja 
sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment 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 Departament d’Administració en un termini 
màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o 
per correu electrònic. S’avisarà als 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.

*El Centre es reserva el dret de modificar el procés d’inscripcions per mantenir el bon funcio-
nament del propi.

*Els preus dels tallers són susceptibles de canvi en funció de l’increment anual de l’IPC i dels 
preus que s’aprovin al plenari de l’Ajuntament de Barcelona el desembre de 2017.

 

LLEGENDES:
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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 15/01 al 12/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d‘1.30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs

2. EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL     

L’objectiu d’aquest taller és la creació 
de vídeo digital: un breu tast des de 
l’enregistrament a la seva publicació, sense 
perdre de vista detalls com la transferència 
de fitxers entre dispositius, eines per a 
l’edició bàsica de l’audiovisual i les principals 
característiques del vídeo digital.
Horari: dimarts de 10.30 a 12 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 39.53 € (9 sessions de 1.30 hores)
Tallerista: per determinar

 

3. GOOGLE DRIVE. CÀLCUL,  
TEXT I MÉS     

Per aprendre d’una manera senzilla, divertida, 
útil i molt pràctica a crear documents de text, 
fulls de càlcul i presentacions amb imatges 
i música utilitzant Google Drive, el sistema 
més modern que ens permet emmagatzemar 
tots ells en el núvol i accedir a la seva última 
versió actualitzada des de qualsevol dispositiu 
i compartir-los.
Horari: divendres de 10.30 a 12 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d‘1.30 hora)
Tallerista: Lucía Campàs
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4. ANGLÈS 1

 Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien 
o tenen pocs coneixements d’anglès.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

 

5. ANGLÈS 2 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller de francès amb anterioritat 
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

 

6. ANGLÈS CONVERSA

Nivell mitjà
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Stephen Shull

 

7. 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 18/01 al 15/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: per determinar

 

8. 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
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Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: per determinar

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

9. KUNDALINI IOGA. TARDA  

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: dilluns de 20 a 21 h
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 47,37 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Antoni Moleti

 

10. KUNDALINI IOGA. MATÍ 

Horari: dimarts de 12 a 13.30 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 47,37 € (9 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 com-
batre 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–, mi-
llora la flexibilitat i el to muscular. Cal portar-hi 
roba còmoda i mitjons.

11. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9 a 10 h
12. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres de 10 a 11 h
13. TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h

14. TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h
Durada: del 15/01 al 14/03
Preu: 52,71 € (18 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 19/01 al 23/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Àngel Rubí. Asia Salud

 

16. MEMÒRIA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

Per millorar la memòria (en el cas de persones 
joves) com per retardar la seva deteriora-
ció (per a les persones de la tercera edat), 
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 19/01 al 16/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Verónica Cerutti i Julián Gea

 

17. AUTOESTIMA I INTELIGENCIA  
EMOCIONAL     

Taller destinant a conèixer les pròpies emo-
cions la seva utilitat, aprendre a desenvolupar 
les competències personals i socials que 
incrementen l’autoestima i desenvolupar es-
tratègies per a potenciar les pròpies habilitats.
Horari: dimarts de 19.30 a 20.30 h
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Felipe Atehortúa. RevCot

 

18. PILATES. DIJOUS TARDA     

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar
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19. PILATES. DISSABTE MATÍ

Horari: dissabte de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 20/01 al 17/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

 

20. IOGA FAMILIAR AMB NADONS.  
FINS ALS 18 MESOS     

Practicar ioga amb el nadó, dona un espai de 
qualitat i connexió entre mares i infants. La 
respiració i la meditació obre un camí de pau, 
calma i confiança tant necessària en aquesta 
etapa de la criança.
Cal dur manta o tovallola. Grup reduït.
Horari: Dissabte de 10.15 a 11.15 h
Durada: del 20/01 al 17/03
Preu adult: 26,35 €
Preu infant: 23,96 €
(9 sessions d’1 hora) GRUP REDUÏT

 

21. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP A

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 pelvià. 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. Con-
traindicat per a embarassades i persones amb 
la tensió arterial alta.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Montse Baños. RSP Fisioterapeutes

 

22. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP B

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Montse Baños. RSP Fisioterapeutes
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23. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ  
POSTURAL. GRUP A

Per a totes les edats. Classe estàtica per 
treballar l’estirament de totes les cadenes 
musculars.
Horari: dimarts de 10 a 11 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)

 

24. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ  
POSTURAL. GRUP B

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

25. 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 forma d’una manera suau 
i entretinguda.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ricardo Molar

 

26. 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 16/01 al 13/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

 

27. CARDIOBOX

Horari: dimarts de 21 a 22 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo



 

28. FIT-DANCE. GRUP A

Ball/ gimnàstica que s’inspira en les músiques 
llatina i internacional, adequat per cremar 
calories. Taller d’intensitat alta. 
Horari: dimarts d’11 a 12 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

29. FIT-DANCE. GRUP B

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

30. ZUMBA. MATÍ

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dimarts de 9 a 10 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

 

31. ZUMBA A. DILLUNS 

Adequat per cremar calories. Taller d’intensitat 
alta.
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

32. ZUMBA B. DIMECRES

Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

33. ZUMBA C. DIMECRES

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Enrique Dorado

 

34. ZUMBA D. DIJOUS

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a pas

 

35. BALLET TRAINING     

Les tècniques de la dansa clàssica fusionades 
amb l’entrenament corporal serveixen per 
tonificar la musculatura i treballar l’equilibri en 
barra.
Horari: dimecres de 19 a 20 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: per determinar

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

36. PUNT I PATCHWORK     

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 15/01 al 12/03
Preu: 52.20 € (9 sessions de 2 hores)
Tallerista: Per determinar

 

37. BRICOLATGE A LA LLAR. 
ELECTRICITAT     

Es tractaran els següents temes: fonts 
d’energia i conceptes bàsics de l’electricitat. 
Instal·lació elèctrica domèstica completa, 
des del quadre de maniobra fins al seu ús. 
Interruptor, commutador, encreuament, por-
talàmpades i connexions. Tipus d’il·luminació 
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i les seves aplicacions. Dubtes més freqüents. 
Eines i materials. El taller s’adaptarà a les 
necessitats dels participants.
Horari: dimarts 23/01 de 19 a 22 h
Preu: 10,53 € (1 sessió de 3 hores)
Tallerista: Armand Sánchez

 

38. BRICOLATGE A LA LLAR.  
FONTANERIA     

Es tractaran els següents temes: instal·lació 
d’aigua des de la bateria fins a l’aixeta. 
Tipus de canonades i les seves aplicacions. 
Aixetes, manteniment i possibles reparacions 
més usuals. Desguassos, sifons, vàlvules 
i baixants. Instal·lació completa d’un WC i 
les seves avaries. Eines i materials. El taller 
s’adaptarà a les necessitats dels participants.
Horari: dimarts 13/02 de 19 a 22 h
Preu: 10,53 € (1 sessió de 3 hores)
Tallerista: Armand Sánchez

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

39. DIBUIX I AQUAREL·LA

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix i 
l’aquarel·la, o per als que desitgin incremen-
tar-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, desenvolu-
par el nostre estil. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dimecres de 10 a 12 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Silvia Armesto

 

40. PINTURA I DIBUIX AMB TÈCNIQUES 
DIVERSES

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

C

Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dijous de 20 a 22 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 52,71 € (9 sessions de 2 hores) 
Tallerista: Silvia Armesto

MÚSICA I VEU

 

41. GUITARRA ESPANYOLA

Cal portar-hi la guitarra
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 47,37 € (9 sessions d’1.30 hora )
Tallerista: Damián Dichi

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

42. SALSA PER A TOTHOM

No cal apuntar-s’hi amb parella. Aprendràs 
des dels passos bàsics a figures en parella 
més complicades. Tot en un ambient divertit 
on el més important és gaudir del ball i gaudir 
del bon ambient del grup.
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

43. DANSA COUNTRY

Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 47,37 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Xavier Badiella

 

44. SWING SOLO

Horari: divendres de 20 a 21 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 31,58 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Swing Les Corts



 

45. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ

Recomanable assistir 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 20/01 al 17/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

 

46. BALLS DE SALÓ AVANÇAT

Cal apuntar-s’hi amb parella 
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h 
Durada: del 20/01 al 17/03
Preu: 39,53 € (9 sessions d’1.30 hora)
Tallerista: Jordi Traver

TALLERS PER A INFANTS 
ADOLESCENTS I JOVES

 

47. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT 

Adreçat a alumnes de P4 i P5 
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

48. PRACTICA L’ANGLÈS 

Adreçat a alumnes de 1r i 2n curs de primària
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

49. PRACTICA L’ANGLÈS 

Adreçat a alumnes de 3r i 4t curs de primària
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

50. PRACTICA L’ANGLÈS 

Adreçat a alumnes de 5è i 6è curs de primària
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

51. PRACTICA L’ANGLÈS 

Adreçat a alumnes de 1r i 2n d’ESO
Horari: divendres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

52. PRACTICA L’ANGLÈS 

Adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

53. KARATE 

De 6 a 12 anys
Horari: dijous de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Ass. Shoshinkanbudo

 

54. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS

Cal portar-hi la guitarra
A partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Damián Dichi

 

55. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC 

A partir dels 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 17/01 al 14/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
Pas a pas



 

56. DANSA JAZZ INFANTIL 

De 4 a 7 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Andrea García Peralta. Sant Andreu 
pas a Pas

 

57. ZUMBA KIDS 

8 a 12 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 16/01 al 13/03
Preu: 23,96 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Paqui Castillo

 

58. SCRATCH     

Llenguatge de programació que serveix per 
aprendre a programar a través del joc i l’ex-
perimentació i introduir-hi així el pensament 
computacional.
Dels 8 als 12 anys. 
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Durada: del 15/01 al 12/03
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Lucia Campàs

 

59. BABY MUSIC. GRUP A     

Per a infants de 0 mesos fins a l’etapa del 
gateig.
Taller de sensibilització musical per a nadons 
i les seves famílies. Mitjançant la música, els 
massatges i els contes s’estimula la sensibilit-
zació 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 16.30 a 17.30 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

N

N

 

60. BABY MUSIC. GRUP B     

Per a infants caminadors fins als 3 anys.
A través de la música, el joc, el moviment i els 
contes s’estimula la sensibilització de l’infant 
treballant aspectes rítmics, melòdics, tímbrics 
i formals. Per a estimular la creativitat, la coor-
dinació, la memòria, l’empatia, la sensibilitat i 
l’autonomia de l’infant.
Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 28,71 € (9 sessions d’1 hora)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

N



AL MES DE GENER

 

EXPOSICIÓ
 

Del 16 al 30 de gener
RUDOLF MEYER. In memoriam. (1933- 2016). 
Retrospectiva.
Exposició de fotografies. 

Dimecres, 17 de gener 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. 

 

PORTÀTIL 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.).

Dissabte 27 de gener de 10.30 a 13.30 h
DANSA I CONSCIÈNCIA DEL COS:  
IOGA I MOVIMENT
A càrrec de César López. Ballarí, creador 
i docent. Estudia dansa contemporània a 
Barcelona i Viena. Professor de Ioga. Com 
a ballarí ha treballat amb companyies com 
la Fura dels Baus, Roberto G. Alonso, 
Medhifarajpour, Karolina Rychlik, HMD (Hand 
made Danse)...
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials
Cal inscripció prèvia

Tots el cicles i espectacles són gratuïts. Consulta el procés d’inscripció de cadascun d’ells.

AL MES DE FEBRER

 

CARNAVAL AL BARRI DE LA TEIXONERA
 

Dissabte, 10 de febrer 
A les 11 h
Rua de Carnaval al carrer
Sortida des del Centre Cívic Teixonera
A les 12 h
Espectacle d’animació a la Pl. de la Vall 
d’Hebron i concurs de disfresses infantils i 
comparses. Cal inscripció pel concurs de 
disfresses a la mateixa plaça. 
Consulteu-ne la informació específica

 

FEBRER DE TANGO

EXPOSICIÓ
Del 6 al 27 de febrer
EL TANGO: UN SENTIMIENTO TRISTE 
BAILADO. Enrique Santos Discépolo
Fotografies de diferents moments d’aquesta 
dansa, de la seva empremta artística i social, 
que apassiona el món sencer. El tango és 
declarat patrimoni immaterial de la humanitat 
per la Unesco des de 2009.
A càrrec de Josep Paradell Reig, apassionat 
del tango, la seva música i el seu ball. 
Pertany a la secció de foto-vídeo de la 
Unió Excursionista de Sabadell amb la que 
organitza diferents exposicions locals.

 

MINI CONCERT AL VESPRE
 

Dimecres 14 de febrer a les 19 h
MELODIES DE TANGO
Intèrprets per determinar. Consulteu-ne la 
informació específica i les xarxes socials
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DE MARXA AMB LA GENT GRAN 
 

Activitats gratuïtes
Dijous 22 de febrer a les 10.30 h
EL TANGO: PRIMEROS PASOS
Aprèn el tango social. Tango, milonga, vals... 
pots venir sol/ a o amb parella. Tallerista per 
determinar.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

Workshops especialitzats i gratuïts. Adreçats 
a persones amb coneixements en alguna 
disciplina relacionada amb el moviment i les 
arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.).

Dissabte 24 de febrer de 10.30 a 13.30 h
ACRODANSA. VERTICALS I TÈCNIQUES 
ACROBÀTIQUES
Workshop a càrrec d’Adrián Pérez Ramos, 
ballarí, coreògraf i especialista en gimnàstica 
artística d’alt rendiment.
A través de la dansa contemporània i de la 
tècnica purament acrobàtica que utilitzen els 
gimnastes, es treballarà el cos per atorgar-
li major dinamisme, flexibilitat i equilibri, 
explorant noves tècniques per enriquir les 
nostres coreografies
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials
Cal inscripció prèvia

AL MES DE MARÇ

 

SETMANA DE LA DONA
DEL 5 AL 11 DE MARÇ. 

EXPOSICIÓ
Del 6 al 27 de març
DONES D’HORTA-GUINARDÓ
Il·lustracions de Cinta Fosch a partir del llibre 
d’Isabel Segura: Dones d’Horta-Guinardó. 
Itineraris històrics.

XERRADA I COL·LOQUI:
DONES D’HORTA-GUINARDÓ
Dimarts 6 de març a les 19 h
A càrrec d’Isabel Segura Soriano. 
Historiadora, escriptora i editora. Autora 
del llibre Dones d’Horta-Guinardó. Itineraris 
històrics. Editat per l’Ajuntament de 
Barcelona. Arxiu municipal i Districte d’Horta-
Guinardó.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials

SORTIDES CULTURALS GUIADES
LA RUTA DE LES DONES DE LA 
BARCELONA REBEL 
Dissabte 10 de març a les 11 h
Ruta guiada per set dècades, des de 1909 fins 
a finals dels anys 70, en els quals parlarem 
dels principals moviment socials, aixecaments 
i processos revolucionaris succeïts a 
Barcelona i el rol específic que en ells van 
jugar les dones lluitadores.
Una ruta històrica sobre les dones que van 
ser peça clau en la Setmana Tràgica, les 
milicianes de la Guerra Civil o les militants 
clandestines sota el Franquisme. 
Punt de trobada: a les 11 h a la estàtua de 
Colom. Plaça portal de la Pau
Cal inscriure-s’hi prèviament dintre del 
període d’inscripció del 6 de febrer al 7 de 
març. Places limitades.



 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN 
 

Dijous 15 de març a les 10.30 h
DISPOSITIUS MÒBILS  
(TELÈFONS MÒBILS I TAULETES)
Coneix i comença a utilitzar els dispositius 
mòbils (telèfons mòbils i/o tauletes). Aprèn 
quins dispositius existeixen i quines opcions 
t’ofereixen. Porta el teu dispositiu! 
Activitat gratuïta
Cal inscriure-s’hi prèviament al telèfon 93 256 
33 88

DANSART / DANSALUT

ELS CIUTADANS SÓN CO-CREADORS, EN 
COMPTES DE SIMPLES ESPECTADORS. 
Projecte cultural de caire comunitari que 
treballarà en coordinació, amb institucions i 
grups del món de la sanitat i per altra banda 
amb col·lectius relacionats amb les activitats 
del moviment, amb l’objectiu de portar a 
termini actuacions conjuntes enriquidores per 
a tothom.
Si tens idees i vols participar envia un correu 
a gretel.broyn@qsl.cat. Assumpte: Dansart/
Dansalut

Espai polivalent per a tothom: Internet, 
alfabetització telemàtica, xerrades, formació, 
lectura i estudi, llengua, intercanvi de llibres i 
molt més.

XERRADES

Dimarts 16 de gener a les 17 h 
ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE
L’objectiu d’aquesta xerrada adreçada a gent 
gran és donar eines per potenciar l’autonomia 
i l’activitat, reduir el nombre d’accidents a la 
llar i fomentar la seguretat a la llar. 
Xerrada a càrrec de Centre de Vida Indepen-
dent. 
Cal inscripció prèvia. 

Dimarts 6 de febrer a les 18 h 
L’ELECTRICITAT A RÈGIM
L’electricitat a règim i els hàbits de consum 
serà una xerrada on explicarem quins aparells 
elèctrics incrementen més el consum a les 
nostres llars, revisant els usos, el manteniment 
i els hàbits singulars de cada llar. Xerrada a 
càrrec del Punt d’Assessorament Energètic 
Gràcia/Horta-Guinardó.
Cal inscripció prèvia abans del 2 de febrer. 

EXPLICA’M UN CONTE 

Dimarts 20 de febrer a les 18 h
CONTES RECICLATS 
Conta contes il·lustrat, a càrrec de “D’un raig 
de sol” amb històries que ens endinsaran dins 
del fantàstic mon del reciclatge i la reutilit-
zació, sense deixar de banda totes aquelles 
conductes que contribueixen a preservar, 
proactivament, el Medi Ambient. 
La sessió incorporarà una mostra original 
d’allò que podem fer per reutilitzar alguns dels 
articles que llencem.
Adreçat a infants de 4 a 9 anys

Dimarts 13 de març a les 18 h 
CONTES AMB RECEPTA
Taller de cuina saludable 
Farem una recepta ben sana i feta conte que 

T@XO.NET. ESPAI PERIFÈRIC



sessions dirigides per una voluntària. Cal tenir 
mínims coneixements informàtics. Cal inscrip-
ció prèvia. Places limitades.
Horari del servei: dimecres de 17.30 a 19.30 h
Consulta informació específica.

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA
Voleu practicar la llengua catalana?
Feu-vos voluntari o aprenent lingüístic i veniu 
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 ses-
sions, per xerrar, i així l’aprenent va guanyant 
fluïdesa i seguretat en aquesta llengua.
Espai reservat els dilluns de 9 a 11 h i dime-
cres de19.30 a 21.30 h
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/

després ens menjarem. Cal portar les mans 
ben netes. A càrrec d’Irene Cordomí. 
Adreçat a infants de 4 a 9 anys
Cal inscripció prèvia

ENGLISH KULTUR KLUB 

Classe dirigida, oberta i gratuïta d’anglès on 
l’objectiu és parlar i practicar l’idioma, de 
manera pràctica i amena, sempre amb l’ajuda 
d’un professor qualificat que guiarà la sessió. 
Activitat bimensual. Apunteu-vos al Klub!
Properes sessions programades:
Dimarts 30 de gener i dimarts 20 de març, 
de 19.30 a 21 h 
Activitat gratuïta. Cal inscriure-s’hi prèviament.

SERVEIS PERMANENTS

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors per connectar-vos 
a Internet.
Horari del servei: dilluns, dimarts, dijous i 
divendres de 12 a 14 h

CLUB DE LA FEINA 
Servei d’ajuda a càrrec d’un voluntari de Càri-
tas per cercar feina, elaborar un currículum, 
donar-te d’alta del SOC, obrir un compte de 
correu, etc. No cal cita prèvia. 
Horari del servei: dimecres de de 9 a 12 h 

SESSIONS DIRIGIDES D’INFORMÀTICA
Si teniu alguns dubtes bàsics i necessiteu 
aclarir-los, aquí, us hi ajudem!
Horari assistit: dimarts de 17 a 18 h i dijous de 
13 a 14 h.

SALA D’ESTUDI
La sala d’estudi és un servei pensat per donar 
suport a l’estudi, garantint un clima favorable 
per a la concentració i el treball. L’accés és 
per a tots/es els/les estudiants de 16 anys en 
endavant. 
Horari del servei: dilluns de 17 a 19 h diven-
dres de 18 a 21 h i dissabte de 9 a 14 i de 17 
a 21 h. 

CONEIXEMENTS I RECURSOS 
INFORMÀTICS
Si voleu millorar els vostres coneixements 
informàtics podeu inscriure-us en aquestes 



ALTRES SERVEIS

BARCELONA ACTIVA. 
PUNT D’ORIENTACIÓ PER 
A LA RECERCA DE FEINA

Busqueu feina? Barcelona Activa us hi aju-
darà. 
Proximitat i atenció personalitzada i imme-
diata. Dilluns i dijous de 9.30 a 14.30 h i 
dimarts de 9 a 14 h.

CASAL INFANTIL 

Tel. 93 256 33 82
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
+ info a www.bcn.cat/dona



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 

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera
ccteixonera@qsl.cat

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

C. d’Arenys C. de Plutó

Ronda de Dalt

C. de Fastenrath

C. de Trueba


