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Inscripcions dels tallers

Inscripcions a partir del dilluns 11 de desembre, a les 9.30 hores.

Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó i la Oficina Tiquet 
Rambles. Palau de la Virreina. La Rambla, 99. De dilluns a diumenge de 10 a 
20.30h

On-line: al web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo.

Normativa

•	L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. En cap cas 
s’acceptarà efectiu.

•	Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que 
s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

•	Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre es reserva el dret 
d’anul·lar el taller. La devolució de l’import es farà durant la setmana següent a 
l’inici programat del taller.

•	El centre es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin 
la feina dels docents  del personal del centre, així com el procés d’aprenentatge 
de la resta de persones usuàries.

•	Les inscripcions per a persones en situació d’atur es faran de forma presencial 
de l’11 de desembre al 5 de gener.

•	Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptaran més inscripcions ni 
baixes.

•	El primer dia d’inscripcions, cada persona podrà fer dues inscripcions per 
taller com a màxim.
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RESTAURACIÓ 
DE MOBLES
Professora: Nati Becerra
Grup I: Dimarts, de 9.05 a 11.05 hores · Del 9 de gener al 13 de març
Grup II: Dimarts, de 11.05 a 13.05 hores · Del  9 de gener al 13 de març
Grup III: Dimecres, de 19.15 a 21.15 hores · Del 10 de gener al 14 de març 
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

Requisits:

Cada alumne ha de portar el seu propi moble a restaurar.
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INICIACIÓ A LA 
INTERPRETACIÓ
Professora: Judith Anglada 
Grup I: Dijous, 19.30 - 21.30 h · 11 de gener al 15 de març
Grup II: Divendres, 19.30 - 21.30 h · 12 de gener al 16 de març
20 hores · Preu 70,18

Descripció:

Taller dirigit a qualsevol persona interessada a iniciar-se en el món de la interpretació, 
que té com a objectiu oferir als alumnes un ampli ventall d’eines teòriques i, sobretot, 
pràctiques, relacionades amb el teatre, per tal d’incentivar la seva vocació artística tea-
tral.

Programa:

Durant les classes es realitzaran diferents jocs i dinàmiques d’expressió corporal i emo-
cional, de relaxament i potenciació dels sentits, amb músiques adequades i estratègiques 
per endinsar-nos en el món del teatre. Gaudir del joc i de diferents dinàmiques a través 
d’una pauta concreta sense tancar la porta a la imaginació i la creativitat. “Fer teatre és 
jugar, idear situacions, històries, inventar personatges i viure experiències inimaginables. 
Actuar és jugar, sentir i inventar!”. Es tracta d’una proposta dinàmica i lúdica a partir de 
la qual treballar el cos, la veu i la creativitat de l’intèrpret. 

Matèries teatrals a treballar:
•	 Desinhibició
•	 Treball emocional
•	 Focus i energia teatral
•	 Cos i moviment
•	 Treball de text (aprendre a fer propi qualsevol text)
•	 Preparació d’una mostra teatral que es representarà al mes de juny

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda i ganes d’aprendre, jugar i riure.
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A PRINCIPIANTS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 12 a 14 hores · Del 10 de gener al 14 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

 

Descripció:

L’aquarel·la és una de les tècniques pictòriques més antigues que es coneixen i de les més 
consolidades en l’actualitat. Tot un gènere en ella mateixa que permet la realització de 
paisatges, de bodegons o de qualsevol altre projecte artístic. 

Aquest taller té l’objectiu d’introduir a totes aquelles persones que ho desitgin a la tècni-
ca de l’aquarel·la, i d’oferir-los els coneixements i eines necessaris per plasmar i expres-
sar de forma espontània i subjectiva els paisatges més evocadors.

Programa: 

 - Introducció als materials (primers 30’ de la primera classe)

 - Teoria del color i aplicació de la pinzellada

 - Nocions bàsiques de dibuix

 - Exercicis pràctics per aprendre les diverses tècniques i recursos de l’aquarel·la

 - Realització d’un projecte final durant les darreres dues classes del taller

Requisits:

Cal tenir coneixements bàsics de dibuix i assistir a la primera classe amb tot el material 
necessari. 

Abans de la primera classe es facilitarà als alumnes una llista amb el material necessari 
per a realitzar el taller.  
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AQUAREL·LA PER 
A PRINCIPIANTS,
UN PAS MÉS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 10 a 12 hores · Del 10 de gener al 14 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció:

Taller adreçat a aquells alumnes que ja han realitzat el taller “Aquarel·la per a princi-
piants”, o a persones amb certa experiència pintant amb aquarel·la. 

Al llarg de 10 sessions, es treballaran nous procediments, trucs i consells per tal 
d’aconseguir desenvolupar un estil pictòric propi, i mitjançant l’observació d’aquarel·listes 
consagrats, s’examinaran els temes pictòrics més populars con ara els paisatges -tant ur-
bans com naturals- o les natures mortes. Tot plegat, en una atmosfera de taller artístic 
on, a més a més, compartir impressions i debatre sobre la resta de treballs. 

Programa: 

 - Teoria del color

 - Treball sobre diferents tipus de paper segons les seves textures i gramatges

 - Aprenentatge de noves tècniques i recursos

 - Elaboració d’un projecte final com a resultat del treball realitzat durant el   
              trimestre

Requisits:

Cal tenir coneixements bàsics d’aquarel·la i certes nocions de dibuix, així com assistir a 
la primera classe amb tot el material necessari. 

Abans de la primera classe es facilitarà als alumnes una llista amb el material necessari 
per a realitzar el taller.  
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PINTURA
A L’OLI
Professora: Gabriela Galileo
matí:  Dijous, de 10.30 a 12.30 hores · Del 11 de gener al 15 de març
tarda:  Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores ·  Del 9 de gener al 13 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció:

Taller enfocat a l’aprenentatge i perfeccionament de les diferents maneres de pintar a l’oli, 
una de les tècniques més utilitzades pels amants de la pintura. Aprenent a pintar des de 
l’inici, introduint en el món de la pintura i repassant les nocions de dibuix, composició 
i dibuix, el taller avançarà a partir de temes variats i noves eines i recursos. Sessions on  
aconseguir el toc de personalitat que fa d’un quadre una peça única, i que finalitzaran 
posant en comú experiències i comentaris sobre els diferents treballs realitzats. 

Programa: 

 - Introducció als materials (primers 30’ de la primera classe)

 - Inici del projecte pictòric de cadascun dels alumnes

 - Nocions de dibuix i composició

 - Teoria del color

 - Construcció de la pinzellada 

 

Requisits:

Cal tenir coneixements bàsics de dibuix, així com portar un llibre o una reproducció 
d’allò que es voldrà pintar. 

Tanmateix, es facilitarà als alumnes una llista amb el material necessari que hauran de 
portar des de la primera classe. 
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TÈCNIQUES
DE DIBUIX
Professora: Gabriela Galileo
Dilluns, de 19 a 21 hores · Del 8 de gener al 12 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció:

Tots hem tingut alguna experiència amb el dibuix al llarg de la nostra vida. Durant 
aquest taller reconduirem aquestes experiències a partir de l’aprenentatge de les dife-
rents maneres d’emprar les eines de dibuix. Utilitzarem llapis de grafit i carbonet, sem-
pre sobre paper, per descobrir les diverses possibilitats d’expressió que ens ofereix cada 
eina. 

Programa: 

 - A la primera sessió, com a introducció, durant la primera mitja hora es realit 
    zarà un repàs als diferents materials, i els  provarem per tal de familiaritzar-            
    nos amb ells. Tot seguit, ens posarem a dibuixar a partir d’alguns dels               
              exemples que es proporcionaran a classe. 

 - A partir de la segona sessió, els alumnes començaran a treballar en el seu            
    propi projecte, amb l’ajuda i assessorament de la tallerista. 

Requisits:

Cal tenir nocions bàsiques de dibuix, així com assistir a la primera classe amb tot el 
material necessari. 

Abans de la primera classe es facilitarà als alumnes una llista amb el material necessari 
per a realitzar el taller.  
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APRÈN A FER SERVIR
LA  TEVA CÀMERA
DE FOTOS
Professor: Luis Gimenez
Dimarts, de 10.30 a 12 hores · Del 9 de gener al 13 de març
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció:

Taller d’iniciació a la fotogràfia dirigit a aquelles persones que volen saber com funcio-
na el menú de la seva càmera fotogràfica, els diferents tipus d’escena, les opcions de ma-
crofotografia, etc. A més, es tractarà sobre la composició fotografica per tal d’entrenar 
la mirada, i es realitzaran sortides on posar en pràctica les tècniques i enquadraments 
més interessants. 

Programa: 

 - Descripció i comprensió del menú de la nostra càmera

 - Diferències i utilitats dels menús d’escena

 - Sensibilitat ISO i balanç de blancs

 - Composició fotogràfica

  · La regla dels terços

  · Teoria de la mirada

  · Composició basada en figures geomètriques

  · Línies d’horitzó

  · Color i composició

Requisits:

No es requereixen coneixements previs. Només es necessita disposar d’un dispositiu 
que permeti capturar imatges, com ara una càmera compacta, un telèfon mòbil o una 
tauleta. 

 



17

CREACIÓ D’UN 
FOTOLLIBRE
Professores: Daniela Pafundi i Julia Molins
Dissabte 27 de gener, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

En aquest taller explorarem algunes de les diferents estratègies que existeixen per es-
tructurar un treball fotogràfic, depenent de les tècniques i narratives utilitzades, prenent 
com a base de presentació el Fotollibre. Aportarem idees i eines per poder construir un 
Fotollibre de forma casolana però polida. Encara que explicarem una mica de teoria, el 
taller serà fonamentalment pràctic, a través d’exercicis i per descomptat, amb la creació 
d’un Fotollibre personal a partir del material portat.

Programa: 

 - Què és un Fotollibre? Concepte i tipus.

 - Teoria i pràctica de narrativa i intervenció fotogràfica per poder crear el    
    Fotollibre.

 - Diferents possibilitats de donar forma al nostre treball. Com vam crear   
    la història/projecto? Concepte, text, ordre narratiu, materials i tècniques   
       a utilitzar.

 - Construcció del Fotollibre.

Requisits:

No es requereixen coneixements tècnics de fotografia.

És necessari portar entre deu i quinze còpies de fotografies/treballs fotogràfics (gran-
dària màxima 10 x 15 cm.), que tinguin algun tipus de relació entre elles; exemple: un 
viatge, paisatges, retrats, etc. Demanem còpies, perquè les imatges es podran manipu-
lar, tallar o intervenir.

Aquest taller té un suplement de 10€ en concepte de material.
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FOTOGRAFIA 
ESTENOPEICA
Professores: Daniela Pafundi i Julia Molins
Dissabte 13 de gener, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

En aquest taller construirem les nostres pròpies càmera fotogràfiques de forma total-
ment casolana, amb llaunes d’alumini; així podrem veure en la pràctica com funciona 
una cambra obscura, i la possibilitat que existeix de fotografiar amb ella. Finalitzarem 
el taller revelant les fotografies amb els materials d’un laboratori fotogràfic.

Programa: 

 - Què és i com es construeix la imatge? Cambra obscura. Teoria i exemples      
    de càmeres fotogràfiques. 

 - Creació de la nostra “càmera alternativa”.

 - Sortir a fotografiar.

 - Obtenció de la imatge mitjançant l’aplicació dels tres processos: revelat,   
    atur i fixador.

Requisits:

No fa falta tenir coneixements previs de fotografia. 

Aquest taller té un suplement de 10€ en concepte de material.
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INTRODUCCIÓ A LA 
NARRATIVA VISUAL
Professora: Esther Navalón
Dissabte 3 de març, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

En fotografia és important controlar la part tècnica de la càmera i ser hàbil a l’hora 
d’utilitzar-la, però necessitarem dominar altres aspectes fonamentals en la comunicació 
visual.

En aquest taller parlarem de la composició i els elements formals que composen una 
imatge, l’organització de l’espai i el temps, i les diferències segons el tipus de fotografia 
que practiquem. 

L’objectiu serà identificar els elements que composen les nostres imatges, entendre 
l’equilibri i com podem aconseguir el nostre propòsit. 

Programa:

- Elements formals que composen una imatge.

- L’enquadrament: Format, angles i altres elements escalars i morfològics.

- Regles compositives. 

- Intencionalitat i estil. 

- Revisió de fotografies. 

- Pràctica fotogràfica. 

Requisits:

- Es recomana que cada assistent porte algunes fotografies en un pendrive per comen-
tar-les a classe (entre 10 i 15 imatges).

- Càmera fotogràfica per acabar la sessió aplicant els coneixements en l’exterior.
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LIGHTROOM:
ORGANITZA LES 
TEVES FOTOS
Professora: Esther Navalón
Dissabte 20 de gener, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu  14,04 €  

Descripció:

En poc temps podem arribar a fer moltes fotos. Tenir-les ordenades i catalogades ens 
ajuda a consultar-les 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. 

Programa:

 - Presentació del programa Lightroom: entendre el seu funcionament i conèixer  
    les parts que el componen.

 - 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. 

Requisits: 

No es necessiten coneixements previs.
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LIGHTROOM:
RETOCA I PRESENTA
LES TEVES FOTOS
Professora: Esther Navalón
Dissabte 3 de febrer, de 10 a 14 hores
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 
de pressa i estalviar temps.  

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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RETOC 
FOTOGRÀFIC
Professor: Luis Gimenez
Divendres, de 10.30 a 12.30 hores · Del 12 de gener al 16 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

T’agradaria donar ordre a la galeria fotogràfica que tens guardada en el teu ordinador 
i organitzar de forma categoritzada les teves fotografies a partir d’ara? El teu ordinador 
deixés de ser un caos!!!

En la primera part del taller organitzarem les nostres galeries fotogràfiques personals 
en Lightroom, descrivint a poc a poc les opcions de classificació del programa i treba-
llant de forma professional amb el revelats digitals d’arxius RAW per treure el màxim 
partit de les teves fotografies. 

Una vegada compresa la base passarem a fer els retocs finals de la nostra imatge amb 
Photoshop, partint des de 0, aprendrem el funcionament bàsic del programa i les prin-
cipals eines per aconseguir un resultat excepcional i aportar valor a partir d’aquest 
moment al teu treball.
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TREU PROFIT A LA 
TEVA CÀMERA
RÈFLEX
Professor: Luis Gimenez
Dimarts, de 12.15 a 13.45 hores · Del 9 de gener al 13 de març
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció:

Taller dissenyat per tal d’adquirir coneixements bàsics sobre la fotografia en mode ma-
nual, la relació de velocitat, el diafragma o l’ISO. Pensat per descobrir infinites possi-
bilitats que permet una càmera rèflex, i per familiaritzar-se amb termes com exposició 
equivalent, fotòmetre o profunditat de camp, durant aquest taller es realitzaran sortides 
on poder aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits a les sessions teòriques. 

Programa: 

 - Comprensió del menú de la nostra càmera

 - El fotòmetre

 - El diafragma

 - La velocitat

 - ISO

 - Balanços de blancs manuals

 - Els objectius

 - Formats fotogràfics

 - Revelat digital

 - Composició fotogràfica

 

Requisits:

No es requereixen coneixements previs. Només es necessita disposar d’una càmera 
rèflex i moltes ganes d’aprendre.  
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BOLLYWOOD
INICIACIÓ
Professora: Violane Nalini
Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · Preu  52.64 €  

Descripció:

En aquest taller, els i les alumnes aprendran moviments bàsics de Bollywood: mans, 
braços i passos, i com entrellaçar-los amb la música mitjançant l’aprenentatge d’una co-
reografia. A més, es familiaritzaran amb la cultura índia i amb la dansa de la indústria 
cinematogràfica. 

Programa:

Les classes sempre començaran amb exercicis de respiració i tècnics, a manera d’escal-
fament, per tal d’assimilar i practicar els moviments. A la segona part de les sessions 
es practicaran diferents sèries de passos que permeti l’aprenentatge d’una coreografia 
durant el trimestre. 

 

Requisits:

Es recomana portar roba còmoda i, encara que no és imprescindible, sempre és benvin-
guda una petita base de qualsevol dansa. 
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BOLLYWOOD
INTERMIG
Professora: Violane Nalini
Dimecres, de 20.15 a 21.45 hores · Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · Preu  52.64 €  

Descripció:

En aquest taller els i les alumnes, ja una mica familiaritzats amb la cultura índia i amb 
la dansa Bollywood, partiran de la base del Bollywood: mans, braços i passos, i hi afegi-
ran, de mica en mica, moviments més tècnics com expressions de la cara, voltes, salts i 
composicions grupals més complexes mitjançant l’aprenentatge d’una coreografia més 
elaborada. 

Programa:

Les classes sempre començaran amb exercicis de respiració i tècnics, a manera 
d’escalfament, per tal d’assimilar i practicar els moviments tot desplaçant-se per l’espai 
i treballant en grup la relació amb els i les companyes. A la segona part de les sessions 
es practicaran diferents sèries de passos que permeti l’aprenentatge d’una o dues coreo-
grafies durant el trimestre. 

Requisits:

És necessari tenir un nivell bàsic de dansa oriental o Bollywood, i portar roba còmoda. 
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DANSA
AFRICANA
Professor: Marcel Zamble
Dijous, de 20 a 21.30 hores · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

Una introducció a la cultura africana a partir del coneixement de les danses i ritmes 
tradicionals de la part oest d’Àfrica.

Programa:

Sessions basades en la coordinació corporal, el foment de la creativitat i la interpretació, 
la millora de la condició física i la relaxació. 

Requisits:

Es recomana portar roba còmoda.
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ZUMBA

Professor: Enrique Dorado 
Dilluns, de 20,30 a 22 · Del 8 de gener al 12 de març
15 hores · Preu 52,64 €

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 una experièn-
cia que no et deixarà indiferent.

Programa:

A cada sessió es farà:

 - Escalfament

 - Pràctica

 - Relaxació

Requisits:

Es recomana portar roba còmoda.
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CIGRONS, MÉS 
ENLLÀ DEL GUISAT
Professora: Montse Medina
Dissabte 17 de febrer, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

T’agraden els cigrons però estàs cansat de menjar-los sempre en plats de cullera? En 
aquest taller treballarem aquest llegum d’altres maneres: salses, patés, aperitius, pasti-
sos... Tot un nou horitzó a la teva cuina per aquest producte tan nostre.

 

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 6€ en concepte de material.
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COM 
ALIMENTAR-SE
SALUDABLEMENT
Professora: Ivanna Gómez
Dissabte 20 de gener, d’11 a 13 hores
2 hores · Preu  7,02 € 

Descripció:

Amb tant bombardeig d’informació ja no sabem ni què hauríem de menjar. Les etique-
tes sembla que estiguin escrites en un idioma estrany, i existeixen un munt de mites al 
voltant de l’alimentació: el peix blau és bo o engreixa?  té metalls pesants? Cal menjar-ne 
o no? I la fruita, és millor menjar-la abans o després dels àpats? 

Segur que has sentit més d’una opinió sobre aquests i altres aliments. En aquesta xer-
rada parlarem de tot el que necessites saber per poder decidir el que compres i el que 
mengeu tu i la teva família.

Programa: 

Taller teòric sobre cuina i nutrició. 

 

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.
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COM FER CHUTNEYS, 
PICKLES I XUCRUT
Professora: Montse Medina
Dissabte 27 de gener, de 10 a 14.
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

El chutney és un condiment agredolç amb una base de verdures o fruites, vinagre, sucre 
i espècies, emprat per acompanyar plats de carn o peix o per gaudir-lo al damunt d’unes 
torrades. 

Els pickles i el xucrut, per la seva part, són ferments rics en probiòtics que cuiden la 
nostra biota intestinal. En aquest taller veuràs com n’és de fàcil fer-los. Vine amb un 
parell de pots de vidre i te’ls emportaràs plens per llepar-te els dits a casa.

Programa: 

Taller pràctic d’una única sessió.

 

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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CUINA DE 
TEMPORADA
Professora: Laura Casero
Dijous, de 19.30 a 21.30 hores · Del 18 de gener al 22 de març
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció:

Aquest taller ha estat pensat com una forma d’apropar-nos a la cuina de mercat. Con-
sumir productes locals, frescs, de temporada ens assegura proveir-nos de tot allò que 
necessitem per sentir-nos més saludables.

Adequant-se a tot el que el nostre cos necessita per afrontar la tardor, els productes 
d’aquesta temporada ens ofereixen una aportació de nutrients molt major que altres ali-
ments fora d’estació. Són més saborosos perquè es troben al punt exacte de maduració i 
a més, no ens hem d’oblidar que són més barats!

I com una cuina rica i fàcil de preparar també pot ser encantadora, el poder de la ima-
ginació serà un altre dels ingredients.

Us convidem a menjar millor i gaudir cuinant, perquè el menjar és Vida.

Programa:

Sessions educatives i pràctiques amb una durada de 2 hores durant les quals s’impartiran 
tres receptes, al costat d’una breu explicació dels ingredients a utilitzar-se; i posterior 
degustació dels plats.

Requisits:

El primer dia de classe, es pagaran 25€ en concepte de material al tallerista.
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CUINAR AMB 
ESPÈCIES
Professora: Montse Medina
Dissabte 3 de febrer, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Les espècies donen als nostres plats un gust únic i ens evoquen menjars d’altres països. 
Si en vols conèixer curiositats i aprendre a fer-les servir en diferents plats, tant salats 
com dolços, no et pots perdre aquest taller.

Programa: 

Taller pràctic d’una única sessió.

 

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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CUINES DEL MÓN

Horari: De 19.30 a 21.30 hores
Amb la col·laboració del Programa BCN Interculturalitat

Descripció:

Tallers monogràfics d’una sessió per descobrir 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 al-
tres aspectes relacionats amb el coneixement de les diferents cultures i l’intercanvi amb 
persones de diversos orígens. 

Tallers:

 - Hongria · Divendres 12 de gener, de 19.30 a 21.30h · Gratuït*

 - Argentina · Dimecres 17 de gener, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Rússia · Dimecres 24 de gener, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Itàlia · Dimecres 7 de febrer, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Marroc · Dimecres 14 de febrer, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Xina · Dimecres 21 de febrer, de 19.30 a 21.30h · Preu: 7,02€

 - Benín · Dimecres 28 de febrer, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Iran · Dimecres 7 de març, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 

Requisits:

Es recomana portar davantal i carmanyola.

Tots els tallers, a excepció del de cuina colombiana, tindran un suplement de 3 euros 
en concepte de material.

 * Taller gratuït a càrrec de l’Associació MADACH.
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FERMENTS: BACTERIS
QUE CUIDEN LA
NOSTRA MICROBIOTA!
Professora: Montse Medina
Dissabte 10 de febrer, de 11 a 12.30 hores
1,5 hores · Preu 5,26 € 

Descripció:

L’alimentació actual, rica en sucres i greixos, fa que la nostra microbiota estigui amena-
çada i empobrida. Per aquest motiu, els ferments de bona qualitat esdevenen indispen-
sables per mantenir una bona salut intestinal. En aquest taller parlarem sobre què són 
els ferments i farem un repàs a alguns d’ells: chucrut, pickles, miso, kombutxa, tempeh, 
etc.

Programa: 

Taller teòric sobre cuina i nutrició. 

 

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.
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PROTEÏNA VEGETAL.
ON LA TROBO?
Professora: Montse Medina
Dissabte 3 de març, de 11 a 12.30 hores
1,5 hores · Preu 5,26 € 

Descripció:

Si volem reduir o treure de la nostra dieta la proteïna animal, hem de conèixer molt bé 
quines opcions tenim per no fer curt en la nostra ingesta proteica diària. El regne vege-
tal ens ofereix proteïnes de bona qualitat, però hem de saber quines són, quanta ens cal 
i com cuinar-la. De tot això en parlarem en aquest taller.

Programa: 

Taller teòric sobre cuina i nutrició. 

 

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.
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TAST DE VINS I
FORMATGES 
Professor: Quim Piera
Divendres 26 de gener, de 18.30 a 21.30 hores
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. 

Programa:

Degustarem una sèrie de vins que conjuguen molt bé amb el formatge. Després de sa-
ber com es degusten els vins explicarem també l’elaboració del formatge per entendre 
millor per què casen o no amb algunes begudes.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 10€ en concepte de material.
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TAST DE 
GIN TÒNICS
Professora: Quim Piera
Divendres 23 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores 
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 a l’àpat, per refrescar la boca... 

Programa:

En aquest taller xarrarem de la història 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!

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 10€ en concepte de material.
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TAST MARIDATGE
DE CERVESA 
ARTESANAL
Professora: Quim Piera
Divendres 9 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores 
3 hores ·  10,53 € 

Descripció

Taller on aprendrem el procés artesanal de la cervesa, els diferents ingredients i les 
característiques de la gran diversitat de famílies de cerveses que hi ha al món. 

Programa:

Coneixerem les pautes bàsiques per aprendre a degustar amb tots els matisos dels seus 
sabors i olors, per intentar aconseguir trobar els maridatges més apropiats.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 10€ en concepte de material.
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APRÈN A CREAR
REVISTES, BUTLLETINS I 
PUBLICACIONS ONLINE
Professora: Andrea García 
Dimarts 27 de febrer de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

T’agradaria dirigir la teva pròpia revista, compartir un butlletí o dissenyar qualsevol ti-
pus de publicació? Amb aquest taller aprendrem a utilitzar eines senzilles que permeten 
crear i compartir aquest tipus de contingut. 

Programa:

 - Plataformes per a la creació de publicacions.

 - Formats de revistes.

 - Difusió de continguts digitals.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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COM AUTOEDITAR
EL MEU LLIBRE?
Professora: Andrea García 
Dimarts 6 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

T’agrada escriure? Tens a casa algun material que t’agradaria veure imprès en format 
llibre? Per què no t’animes a autoeditar-lo? Amb només unes hores el teu manuscrit pot 
sortir del fons del calaix i estar disponible a la venda. 

Programa:

 - Plataforma d’autoedició

 - Formats

 - Passos a seguir a l’hora de publicar un llibre

 - Promoció d’obres autoeditades

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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COM PORTAR TRÀNSIT 
A UNA WEB
Professora: Andrea García 
Dimarts 20 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

Tens una web amb molt poques visites? Vols aprendre a portar més tràfic a la teva pàgi-
na? Hi ha moltes formes de fer-ho! En funció de cada cas, haurem de dissenyar un pla a 
mida en el que tenir en compte factors com el posicionament per buscadors, l’estratègia 
de xarxes socials, la publicitat digital i una àmplia bateria d’actuacions i recursos digi-
tals. 

Programa:

 - SEO

 - SEM

 - Display

 - Publicitat digital

 - Xarxes socials

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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CREACIÓ D’UNA 
WEB DES DE ZERO
Professora: Andrea García 
Dimarts 13 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

Actualment disposem d’eines que ens permeten crear una pàgina web sense tenir co-
neixements tècnics, utilitzant plantilles i arrossegant continguts. En aquest taller repas-
sarem les principals opcions disponibles i ens centrarem en una (Wix) per començat a 
crear la nostra primera pàgina web. 

Programa:

 - Eines per a la creació de webs

 - La plataforma Wix

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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EXCEL: APROFUN-
DEIX ALS FULLS 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, de 20.30 a 22 hores · Del 12 de febrer al 12 de març
7,5 hores · Preu  26,32 €  

Descripció

Una vegada tenim més o menys dominat l’entorn de les fulles de càlcul, arriba el mo-
ment de treure’n el màxim profit, gràcies a les potents eines que tenen incorporades.

Gràcies a unes poques funcions podem fer fulles de càlcul molt més potents i versàtils.

Programa

•	 Repas general a les fulles de càcul. Càlculs i funcions simples.

•	 Funcions anidades.

•	 Funcions condicionals.

•	 Funcions de cerca

•	 Taules dinàmiques

Requisits

Coneixements bàsics d’Excel (o haver fet el taller d’iniciació d’Excel).
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EXCEL: INICIA’T 
ALS FULLS 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, de 20.30 a 22 hores · Del 8 de gener al 5 de febrer.
7,5 hores · Preu  26,32 €  

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.

Programa

•	Conceptes	generals

•	Operacions	amb	documents.

•	Format	de	caràcters.	Opcions	de	copiar	i	tallar

•	Cel·les	i	rangs.

•	Fent	càlculs:	sumar,	restar,	multiplicar...

•	Introduint	funcions

•	Fer	gràfics.

Requisits

Mínims coneixements informàtics (Windows).
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INFORMÀTICA: 
APRÈN A FER SERVIR
EL TEU ORDINADOR
matí: Dilluns, de 10.30 a 12 h · Del 8 de gener al 12 de març
tarda: Dimecres, de 18.45 a 20.15 h · Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

Un taller per iniciar-se, de forma senzilla i amena, al món de la informàtica, tot co-
mençant de zero. 

Aprendrem la terminologia més imprescindible, entendrem el funcionament bàsic d’un 
ordinador i del seu sistema operatiu, i coneixerem els tipus de programes amb que rea-
litzem 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.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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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: creació i gestió d’una bústia.

 - Internet, molt més que un joc: exemples d’utilitat a la xarxa (tràmits i 

   compres, mapes i serveis de transport...).

Requisits:

Cal tenir uns mínims coneixements informàtics (Windows).

 

matí: Dimecres, de 10.30 a 12 h · Del 10 de gener al 14 de març
tarda: Dilluns, de 18.45 a 20.15 h · Del 8 de gener al 12 de març
15 hores · Preu 52,64 €
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ROBÒTICA I 
PROGRAMACIÓ 
PER A JOVES

Descripció:

Aquest taller per a joves de 12 a 16 anys, esta dissenyat en la difusió dels coneixements 
de robòtica i programació tot englobat en la filosofia STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Maths) on s’intenta ensenyar conceptes de cada disciplina mi-
tjançant la robòtica i la programació. També es treballarà amb la metodologia PBL 
(Project Based Learning) on el qual els propis alumnes decidiran quins projectes volen 
fer, i el professor estarà en el paper de mentor per ajudar-los.

Objectius:

•	Aprendre	a	programar	plaques	electròniques	(Arduino,	BQ	Zum,	eBotics)	amb	llen-
guatge de blocs (Bitbloq) o en codi d’Arduino (C simplificat).

•	Introduir-se	al	mon	maker	mitjançant	el	PBL.

•	Desenvolupar	projectes	propis.

•	Si	es	desitja	anar	a	competicions	lliures	de	robòtica.	

•	Aprendre	disseny	3D	per	aprendre	a	fer	servir	les	impressores	3D.

Programa:

1. Primeres sessions: Es farà un repàs de les nocions bàsiques, aprendre a fer servir les 
plaques, com funcionen els components, el moviment, com es programarà.

També es farà un repàs basic de impressió 3D per després poder dissenyar les peces que 
es faran servir als projectes.

2. Resta de sessions: Segons el propis objectius dels alumnes, i els seus interessos, 
s’assignaran grups de treball i es treballarà en el projecte prèviament parlat i escollit per 
cadascun.

3. Sessió final: Presentació dels projectes a les famílies i a la resta de alumnes.

 

Professor: Juan Carlos Villalobos
Divendres, de 17.30 a 19 hores · Del 12 de gener al 16 de març
15 hores · Preu 39,93 €
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SMARTPHONES
DES DE ZERO
Professor: Luis Gimenez
Dijous, de 10.30 a 12 hores · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

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

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 12.15 a 13.45 hores · De l’11 de gener al 15 de març
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...

Programa:

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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ANGLÈS
BEGINNER

Descripció:

Curs d’anglès iniciació– coneixements bàsics de la llengua – gramàtica i vocabulari. 

Programa:

 - Dia 1: Salutacions, comiats, frases de cortesia

 - Dia 2: Pronoms personals, verb ‘to be’.  Teoria

 - Dia 3: Pronoms personals, verb ‘to be’. Repàs i exercicis

 - Dia 4: Els números (0-50). Teoria i exercisis

 - Dia 5: Els números (continuació). Teoria i exercicis

 - Dia 6: Els pronoms personals i el present simple. Teoria

 - Dia 7: Els pronoms personals i el present simple. Exercicis

 - Dia 8: Formes negativa i interrogativa del present simple. Teoria

 - Dia 9: Formes negativa i interrogativa del present simple. Exercicis

 - Dia 10: Repàs

 * El programa d’aquest curs es podrà alterar en funció de l’aptitud, disposició i   
              coneixements del grup

Requisits:

No es requereix cap coneixement previ de la llengua. 

El dimarts 12 de desembre, a les 21.30, farem una petita prova de nivell gratuïta i sense 
compromís.

 

Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dilluns, de 10 a 12 hores· Del 8 de gener al 19 de març
20 hores · Preu: 70,18 € 
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 9 de gener al 20 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

ANGLÈS
BEGINNER, 
UN PAS MÉS

Descripció:

Continuació del curs d’anglès beginner. Seguirem estudiant conceptes de gramàtica bà-
sica anglesa, vocabulari, fonètica i expressió oral. 

Programa:

A la segona sessió es durà a terme una prova de nivell i en funció dels resultats desen-
voluparem el programa més adequat per a les necessitats del grup. El que figura a con-
tinuació és només un model a tall d’exemple.

 - Dia 1: Presentacions

 - Dia 2: Test de nivell

 - Dia 3: Pronoms personals, possessius i reflexius

 - Dia 4: L’article: Diferència entre article determinat i indeterminat

 - Dia 5: Noms comptables i incomptables  – adjectius quantificadors

 - Dia 6: Verbs regulars i irregulars. L’ús de l’auxiliar en diferents temps verbals

 - Dia 7: Diferències entre els verbs ‘to do’ i ‘to make’

 - Dia 8: Ús correcte de les ‘tag questions’

 - Dia 9: Els condicionals en anglès

 - Dia 10: Repàs

Requisits:

Serà necessari realitzar una petita prova de nivell abans de començar el curs.

El dimarts 12 de desembre, a les 21.30, farem una petita prova de nivell gratuïta i sense 
compromís.
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 10 a 12 hores · Del 9 de gener al 20 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

ANGLÈS
PER TREBALLAR

Descripció:

En aquest taller tractarem expressions comuns a la feina, vocabulari per meetings, an-
glès a internet i comercial (tant electrònic com tradicional), anglès per telèfon i per 
escriure e-mails de feina o com preparar una entrevista en anglès. El dimarts 12 de des-
embre, a les 21.30, farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.

Programa:

 - Working with common office facilities: photocopying – faxing - instructions  
 from IT department – using kitchen facilities and more…

 - Managing office supplies: ordering supplies – dealing with purchase orders –  
 receiving incoming orders

 - Post/Mail: Distributing incoming mail – sending out mail – handling   
 outgoing parcels/packages – dealing with courier agencies

 - Telephone English (I): Saying phone numbers – Giving addresses - Taking   
 and giving messages – meeting schedule and confirmation – changing or   
 cancelling meetings

 - Telephone English (II): Follow up phone calls – handling customer    
 problems – recording voice mail message – leaving messages on answering   
 machine – screening calls

 - Making arrangements: Booking a flight – dealing with plane reservations –   
 ordering tickets for events – booking a table in a restaurant

 - Preparing meetings: Getting information – meeting notifications –    
 creating an agenda and more…

 - Preparing documents: How to handle inquiries – writing a formal letter –   
 spreadsheets – filing

 - Welcoming visitors: small talk – giving a tour – arranging a sightseeing   
 tour – unexpected situations
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CONVERSA 
EN ANGLÈS 
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
matí: Dilluns, de 12 a 14 h · Del 8 de gener al 19 març
tarda: Dimarts, de 16.30 a 18.30 h · Del 9 de gener al 20 de març
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció:

El tema principal d’aquest taller serà l’anglès per viatjar. Com fer-nos entendre en dife-
rents contextos com a l’aeroport, l’hotel, el restaurant, etc.

Programa:

 - Dia 1: Presentacions, frases de cortesia.

 - Dia 2: A l’aeroport: com facturar, demanar informació, etc.

 - Dia 3: A l’hotel: vocabulari general, com arribar a un lloc, fer una reserva, etc.

 - Dia 4: Al restaurant (I): com reservar taula, demanar menjar, plats típics 

 - Dia 5: Al restaurant (II): fer comentaris sobre el menjar, com pagar, etc.

 - Dia 6: Anar de compres: vocabulari, demanar preus, fer preguntes determina 
   des sobre un article en concret, etc.

 - Dia 7: Mitjans de transport (I): Vocabulari i frases útils per fer servir diferents  
   mitjans de transport (metro, tren, bus, taxi, etc.)

 - Dia 8: Mitjans de transport (II)

 - Dia 9: Com efectuar una denúncia en cas de pèrdua o robatori; com expressar  
   problemes de salut a un metge i altres situacions problemàtiques 

 - Dia 10: Repàs (opció de sortida a un restaurant irlandès, on posarem en             
   pràctica el que hem après)

 * El programa d’aquest curs es podrà alterar en funció de l’aptitud, disposició i co       
    neixements del grup

Requisits: 

Es requereix un nivell mínim A1. El dimarts 12 de desembre, a les 21.30, farem una 
petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.
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CONVERSA EN
ANGLÈS, UN PAS
MÉS
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 11 de gener al 15 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció:

Adreçat a persones que necessiten millorar la seva fluïdesa, repassar i ampliar els seus 
coneixements. Farem servir únicament l’anglès com a llengua vehicular. 

Programa:

 - Dia 1: Presentacions

 - Dia 2: Tòpic - Països de parla anglesa. Vocabulari i comentaris de text 

 - Dia 3: Tòpic - Països de parla anglesa. Comprensió oral (listening)

 - Dia 4: Tòpic - Lleure i activitats socials. Vocabulari i comentaris de text

 - Dia 5: Tòpic - Lleure i activitats socials. Comprensió oral (listening)

 - Dia 6: Tòpic - Efectes de la globalització. Vocabulari i comentaris de text

 - Dia 7: Tòpic - Efectes de la globalització. Comprensió oral (listening)

 - Dia 8: Tòpic - L’anglès a la feina. Vocabulari i comentaris de text

 - Dia 9: Tòpic - L’anglès a la feina. Comprensió oral (listening)

 - Dia 10: Repàs (opció de sortida a un restaurant irlandès, on continuarem           
    conversant en un ambient més anglosaxó)

 * Els tòpics que figuren al programa es podràn veure alterats en funció dels                      
   interessos dels alumnes.

Requisits:

Tenir un nivell pre-intermig de la llengua, com a mínim, equivalent al nivell A2 – B1, 
especialment en expressió i comprensió oral.

Serà necessari realitzar una petita prova de nivell abans de començar el curs. El dimarts 
12 de desembre, a les 21.30, farem una petita prova de nivell gratuïta i sense compromís.
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CONVERSA EN
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 18.30 a 19.30 hores · Del 9 de gener al 13 de març
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.

 



60

INICIACIÓ AL
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 20 a 21.30 hores · Del 9 de gener al 13 de març
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Curs d’iniciació a la llengua francesa. Veurem coneixements bàsics de gramàtica, voca-
bulari 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 9 de gener al 13 de març
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
INICIACIÓ
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 19.00 a 20.30 hores · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

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

Programa:

 - 2 sessions dedicades a la formació d’acords

 - 1 sessió dedicada a iniciar les tècniques de la mà esquerra i escales

 - 3 sessions dedicades a iniciar les tècniques de la mà dreta: raspeig, puntejats,  
    trèmolos de 3 dits, picats, arpegiats, utilització del polse... 

 - 1 sessió dedicada a l’harmonia, formació d’acords, progressions harmòniques i  
    llenguatge musical.

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

Requisits:

Cada alumne haurà de portar una guitarra espanyola i llibreta.
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GUITARRA
INTERMIG
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 20.30 a 22 hores · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

Taller de nivell mitjà de guitarra espanyola. S’aprofundiran conceptes d’harmonia i in-
terpretació.

Programa:

-Intervals

- Cercle de cinquenes

- Cadències

- Construcció d’acords (tríades, quatríades)

- Alteracions de les notes de l’acord i tensions

- Reconeixement de les triadas en tot el mànec de l’instrument

- Tècnica de terceres i sisenes per a melodies

- Mà dreta: arpegios nivell intermedi

Aplicarem la teoria en repertori de cançoner popular.

Requisits:

Cada alumne haurà de portar una guitarra espanyola i llibreta.
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UKULELE

Professor: Damian Dichi
Dijous, de 18.00 a 19.00 hores · De l’11 de gener al 15 de març
10 hores · Preu 35,09 €

Descripció:

Des dels primers passos, com ara la postura correcta o l’afinació de l’instrument, els 
alumnes aniran ampliant el seu vocabulari de ritmes, acords i repertori de cançons, 
aconseguint així les eines necessàries per seguir investigant en el petit món de les quatre 
cordes. 

Programa:

 - Una mica d’història: l’origen de l’ukulele

 - Les parts de l’instrument

 - Afinació

 - Petita guia bàsica de teoria musical

 - Acords i escales

 - Patrons rítmics

Requisits:

Cada alumne haurà de portar un ukulele, una llibreta i, de forma opcional, un afinador.
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INTRODUCCIÓ AL 
MASSATGE THAI
Professora: Cecilia Rey
Dissabte 17 de febrer,  de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Diverses disciplines d’origen oriental tenen el seu fonament teòric en l’existència dels 
meridians que, en la medicina tailandesa, es denominen SEN. Segons aquesta teoria, a 
través de la respiració entra al cos humà una energia que el manté amb vida. Aquesta 
energia es difon pel cos pels canals anomenats Meridians.

La lliure circulació de l’energia és essencial per al benestar dels òrgans, que gràcies a 
ella es regeneren i estan en condicions de reaccionar davant les agressions patològi-
ques.Quan un meridià funciona malament es crea un bloqueig energètic que debilita 
els òrgans relacionats amb ell. Aquest bloqueig pot ser degut a causes físiques (dolors, 
traumes, etc...) o psicològiques (estrès, tensions emotives, etc...).El massatge thai es pro-
posa amb les seves múltiples manipulacions, reactivar el flux energètic en els canals de 
lliscament, el que potencia la capacitat d’autocuració del cos.

Programa:

 - Història i desenvolupament del massatge thai: orígens i teoria.

 - Conceptes bàsics del massatge thai (meridians SEN, respiració, pressions,   
 mobilitzacions, estiraments)

 - Mètode de treball: com utilitzar el cos i l’ús correcte del pes corporal .   
 Aprendre a treballar a terra usant palanques i el nostre propi pes per no fer   
 força ni fer-nos mal.

 - Preparació del massatge i com rebre el massatge.

 - Seqüències de tècniques en posició supí (estirats cap per amunt)

 - Contraindicacions del massatge Thai.

 - Beneficis del massatge Thai.

 



68

IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 hores · Del 9 de gener al 15 de març
grup II:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 hores · Del 8 de gener al 14 de març
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.

Programa:

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.  

Requisits:

Cal portar roba còmoda, mocador de coll i un llençol o manteta.
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IOGA INICIACIÓ

Professora: Laura Tornero
Divendres de 17.30 a 19.30 hores · Del 12 de gener al 16 de març
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.

Programa:

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.  

Requisits:

Cal portar roba còmoda, mocador de coll i un llençol o manteta.
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Professora: Laura Tornero
Dimarts i dijous, de 10 a 11 hores · Del 9 de gener al 15 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció:

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

Programa:

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.  

Requisits:

Cal portar roba còmoda, mocador de coll i un llençol o manteta.

 

IOGA PER A
GENT GRAN
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PILATES
Professora: Inés Dias
Dimecres, de 11.30 a 13 hores · Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · 52,64 €

Descripció:

El mètode Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental que té l’objectiu d’aconseguir 
la coordinació completa del cos, ment i esperit. A través de la pràctica de Pilates, es to-
nifica tota la musculatura però sobretot la musculatura més profunda que és respon-
sable per l’estabilització de les articulacions. En guanyar consciència corporal i to a la 
musculatura s’aconsegueix un moviment més eficient en el dia a dia, millor postura en 
posicions estàtiques i vaig prevenir dolors d’esquena.

Programa:

- Bases d’anatomia

- Respiració

- Control central i elongació axial

- Organització de cap, coll i espatlles

- Estabilitat de la cintura escapular en descàrrega de pes

- Articulació de la columna

- Alineació de cames en posició dempeus

Totes les classes incorporen tots els principis descrits abans.

Cada classe és única i desenvolupa més profundament un dels principis.

Requisits:

Es recomana portar roba còmode i una tovallola.

 


