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Inscripcions dels tallers

Inscripcions a partir del dilluns 12 de març, a les 9.30 hores.

Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó.

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 
del 12 de març al 3 d’abril.

• 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 3 d’abril al 12 de juny
Grup II: Dimarts, de 11.05 a 13.05 hores · Del  3 d’abril al 12 de juny
Grup III: Dimecres, de 19.15 a 21.15 hores · Del 4 d’abril al 6 de juny 
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 · Del 5 d’abril al 7 de juny
Grup II: Divendres, 19.30 - 21.30 h · Del 6 d’abril al 8 de juny
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 4 d’abril al 6 de juny
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 4 d’abril al 6 de juny
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 5 d’abril al 7 de juny
tarda:  Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores ·  Del 3 d’abril al 12 de juny
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 9 d’abril a l’11 de juny
18 hores · Preu 63,16 €

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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CONEIXENT LA 
MEVA CÀMERA
Professora: Esther Navalón 
Dissabte 5 de maig, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Comença a familiaritzar-te amb la teva càmera i atreveix-te a utilitzar-la en mode ma-
nual. Si vols aprofitar les opcions i comprendre el seu funcionament, aquest és el teu 
curs. 

Programa: 

En una sessió teòrica-pràctica perdràs la por i adquiriràs els conceptes bàsics per con-
trolar la càmera i la llum.

Requisits:

Cal portar una càmera digital amb mode manual (rèflex, bridge, mirrorless...). Es reco-
mana donar una ullada prèvia al manual de la teva càmera per saber on estan els botons 
bàsics.
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CREACIÓ D’UN 
FOTOLLIBRE
Professora: Daniela Pafundi
Dissabte 19 de maig, 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
Professora: Daniela Pafundi
Dissabte 2 de juny, 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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FOTOWALK, RUTA 
ALS ANTIAERIS 
Professora: Esther Navalón
Dissabte 12 de maig, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

A només 20 minuts del centre cívic tenim les millors vistes de la ciutat. Descobrirem 
la ruta amb la càmera a la mà, retratant el camí i acabant la jornada amb increïbles pa-
noràmiques a la millor hora del dia. Construirem així el camí amb fotografies sempre 
acompanyats dels consells de la professora. 

 

Requisits:

Cal portar la teva càmera fotogràfica. Es recomana calçat còmode.
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RETRAT 
AL CARRER
Professora: Esther Navalón
Dissabte 9 de juny, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Un taller per aprendre a resoldre retrats al carrer tot solucionant dificultats tècniques i 
estètiques, així com la relació amb la persona retratada.  

Programa: 

La sessió començarà amb una introducció teòrica, i tot seguit sortirem al carrer a fer 
fotografies de retrat, tot resolent els obstacles que ens podem trobar a propòsit de la 
composició, la llum o l’apropament a les persones. 

Requisits:

És necessari tenir coneixements bàsics de l’ús de la càmera, així com disposar d’una. És 
opcional portar, també, flaix o reflector. 
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BOLLYWOOD
INICIACIÓ
Professora: Violane Nalini
Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 4 d’abril al 6 de juny
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 4 d’abril al 6 de juny 
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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INICIACIÓ A 
LA SARDANA
Professor: Jose Luis Herrera
Dissabte 12 de maig, de 10 a 14 hores 
4 hores · Preu Activitat gratuïta

Descripció:

Coneixes la Sardana? Tant si la coneixes com si no, i t’agradaria aprendre a ballar-la o a 
practicar i aprofundir en el seu coneixement, et convidem a participar amb nosaltres i 
gaudir d’aquesta nostra dansa popular.

Programa:

La nostra intenció és fer difusió, promoció i ensenyament de la sardana, practicar-la des 
del nivell inicial, fins a arribar, si es donen les condicions, a impulsar la creació d’una 
colla sardanista al nostre barri del Guinardó.

Requisits:

Es recomana portar roba còmoda.
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ZUMBA

Professor: Enrique Dorado 
Dilluns, de 20.30 a 22 · Del 9 d’abril a l’11 de juny
13,5 hores · Preu: 47,37 €

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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DE PRIMAVERA 
AMB SALSES
Professora: Montse Medina
Dissabte 9 de juny, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Amb l’arribada del bon temps necessitem anar incorporant més plats amb aliments 
crus, verds i sucosos. La primavera és un bon moment per fer neteja al nostre organis-
me i les amanides són una bona manera de ajudar a fer-la. En aquest taller treballarem 
opcions per preparar amanides adaptades a aquesta estació. També practicarem a fer 
diferents salses per gaudir encara més de les amanides.

 

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 6€ en concepte de material.
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APRENDRE A 
FER EL TEU SEITÀ
Professora: Montse Medina
Dissabte 12 de maig, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

El seità és un producte fet amb el gluten del blat. És conegut com a «carn vegetal» per-
què pot substituir a la carn en gairebé qualsevol preparació, donant un aspecte molt 
semblant. Fer-lo a casa és fàcil i econòmic. En aquest taller farem el nostre seità i des-
prés en farem un plat fàcil.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 6€ en concepte de material.
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CEREALS I 
PSEUDOCEREALS
Professora: Montse Medina
Dissabte 26 de maig, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

El cereal hauria de ser una de les bases de la nostra dieta, i en tenim per escollir. En 
aquest taller aprendràs a cuinar bé el fajol, la quinoa, el mill i el bulgur. Farem una coc-
ció bàsica amb cada cereal i desprès prepararem un plat per cereal.

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 a 21 hores · Del 5 d’abril al 7 de juny
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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CUINES DEL MÓN

Horari: De 19.30 a 21.30 hores

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:

 - Benín · Dimecres 25 d’abril, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Argentina · Divendres 27 d’abril, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Iran · Dimecres 2 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Grècia · Dimecres 9 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Hongria · Divendres 11 de maig, de 19.30 a 21.30h · Gratuït*

 - Itàlia · Dimecres 16 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Marroc · Dimecres 23 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Rússia · Dimecres 30 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Xina · Dimecres 6 de juny, de 19.30 a 21.30h · Preu: 7,02€

 

Requisits:

Es recomana portar davantal i carmanyola.

Tots els tallers tindran un suplement de 3 euros en concepte de material.

 * Taller gratuït a càrrec de l’Associació MADACH.
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ESMORZARS 
SALUDABLES
Professora: Montse Medina
Dissabte 21 d’abril, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

L’esmorzar és un àpat molt important, ens ha de garantir energia per tot el matí. Els 
sucres i farines refinades no són la millor elecció per començar el dia, però què podem 
preparar? En aquest taller et donarem eines per tenir un assortiment d’idees dolces i sa-
lades saludables, energètiques i gustoses: cremes de cereals, pudings, patés, mantegues 
de fruits secs...

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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FORMATGES 
I VINS
Professor: Quim Piera
Divendres 20 d’abril, 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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LA BASE DE LA 
CUINA, APRENDRE 
A CUINAR
Professora: Santiago Quaroni
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció:

En aquest curs de cuina aprendrem les tècniques bàsiques de manipulació i cocció dels 
aliments d’una forma fàcil i efectiva. Seran classes on hi haurà teoria i practica. Cuina-
rem junts les diferents receptes sota la supervisió del professor. Al final de cada classe 
degustarem els plats que hem elaborat entre tots. 

Programa:

 - La importància de la “*mise in place”.

 - Seguretat i higiene.

 - Tipus i maneres de cocció.

 - Com tallar: tècniques, usos i cocció de vegetals.

 - Les carns: Qualitats de la carn, usos i punts de cocció. 

 - Pollastre: les mil variants.

 - La pasta: armat de diferents masses, fresca i saboritzada. 

 - Masses: massa de pastís, pizzes i nyoquis.

Requisits:

El primer dia de classe, es pagaran 25€ en concepte de material al tallerista.
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RECEPTES DOLCES
SENSE SUCRE
Professora: Montse Medina
Dissabte 5 de maig, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció

Per gaudir de plats dolços no és necessari fer servir el sucre. Al nostre abast tenim altres 
alternatives molt saludables com ara la fruita fresca, la fruita seca, les melasses de cereal, 
els xarops o l’estèvia. En aquest taller farem diferents plats ben dolcets fent servir totes 
aquestes possibilitats. Et podràs resistir?

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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TAST MARIDATGE
DE CERVESA 
ARTESANAL
Professora: Quim Piera
Divendres 1 de juny, 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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CÀMERA... I ACCIÓ!
GRAVA I EDITA ELS 
TEUS VÍDEOS
Professora: María Martínez 
Dijous, de 10.30 a 12 · Del 5 d’abril al 7 de juny
15 hores · Preu  52,64 €  

Descripció:

Grava petits vídeos amb el teu mòbil i aprèn petits trucs perquè et surtin perfectes. 
Fes un vídeo amb les fotografies i vídeos que tries; família, viatges, festes, etc. Afegeix-
li la música que t’agrada o la que t’ofereix el programa gratuïtament. Millora els teus 
vídeos afegint textos, efectes, imatges... Gira, combina, volteja, separa, talla, retalla, 
enllaça, filtra, superposa, ajusta la brillantor, apuja el volum ... tot és possible. I des-
prés guarde’ls en qualsevol format. Així podràs guardar-los en un DVD o compartir-
los a YouTube o les xarxes socials.

Programa:

Per a aquest taller utilitzarem Filmora, l’editor de vídeo més eficaç i fàcil d’usar per al 
seu disseny intuïtiu. Filmora ens permet utilitzar la seva app per Smartphone i Tablet, 
o instal•lar-ho al nostre PC.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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CREACIÓ D’UNA 
WEB DES DE ZERO
Professora: Andrea García 
Dimarts 29 de maig, 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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DISSENYA CARTELLS 
I TARGETES D’INVITACIÓ

Professora: Andrea García 
Dimarts 8 de maig, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

Tens prevista alguna celebració? Una reunió familiar, una trobada d’antics amics, un 
aniversari, un esdeveniment... T’agradaria fer tu mateix el material gràfic pels convi-
dats però no tens ni idea de disseny? No et preocupis, perquè en aquest taller apren-
dràs a fer-ho sense cap tipus de dificultat. 

Programa:

Utilitzarem recursos gratuïts de la xarxa i eines en línia perquè el material gràfic del teu 
esdeveniment sigui molt especial.

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 7 de maig al 4 de juny
6 hores · Preu  21,05 €  

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).

 



42

EXCEL: INICIA’T 
ALS FULLS 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, de 20.30 a 22 hores · Del 9 al 30 d’abril
6 hores · Preu  21,05 €   

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
Professora: Maria Martínez
Dimecres, de 10.30 a 12 h · Del 4 d’abril al 6 de juny
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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INSTAGRAM 
DESDE ZERO
Professora: Andrea Garcia
Dimarts 10 d’abril, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

Potser has sentit parlar d’Instagram, una aplicació del mòbil per compartir fotos i ví-
deos. T’agradaria fer-la servir però no saps per on començar?

En aquest taller podràs aprendre Instagram des de zero. Començaràs a pujar fotos i a 
compartir-les en la xarxa amb qui tu vulguis. 

Programa:

Taller pràctic. 

Requisits:

Cal portar el telèfon mòbil. 
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INSTAGRAM, 
UN PAS MÉS
Professora: Andrea Garcia
Dimarts 17 d’abril, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

Si ja tens un compte a Instagram però tens dubtes de com es fa alguna cosa, o t’agradaria 
aprendre trucs per fer-la servir millor o tenir més seguidors aquest és el teu taller. Apren-
dràs tips i consells per millorar el teu compte d’Instagram!

Programa:

Taller pràctic. 

Requisits:

Cal portar el telèfon mòbil. 
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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).

 

Professora: Maria Martínez
Dilluns, de 10.30 a 12 h · Del 9 d’abril a l’11 de juny
13,5 hores · Preu 47,37 €
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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
Grup 1: Dimecres, de 18.30 a 20 hores · Del 4 d’abril al 6 de juny
Grup 2: Divendres, de 17.30 a 19 hores · Del 6 d’abril al 8 de juny
15 hores · Preu 39,93 €
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SMARTPHONES
DES DE ZERO
Professor: Maria Martínez
Dimarts, de 10 a 11.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
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: Maria Martínez
Dimarts, de 12 a 13.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
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, retoc fotogràfic, guar-
dar 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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VOLS CREAR LA TEVA 
BOTIGA ONLINE?

Professora: Andrea García 
Dimarts 15 de maig, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

T’agradaria tenir una botiga en línia però no saps per on començar? En aquest taller 
descobrires tot el que cal tenir en compte per iniciar-se en el món del comerç electrònic.

Programa:

 - Mostrarem diferents opcions per a vendre en línia, com funcionen les 

    diferents plataformes i quins avantatges ens ofereixen.

 - Explicarem eines senzilles per introduir-te en el món del comerç en línia.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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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. 

 

Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dilluns, de 10 a 12 hores· Del 9 d’abril a l’11 de juny
18 hores · Preu: 63,16 € 
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
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
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 5 d’abril al 7 de juny
20 hores · Preu 70,18 € 

ANGLÈS
PER A VIATJAR

Descripció:

Els alumnes aprendran a defensar-se oralment en situacions pràctiques relacionades 
amb el món dels viatges. Els objectius principals seran que l’alumne ampliï el seu voca-
bulari i guanyi confiança i fluïdesa. 

Programa:

 - Greetings and Introductions (salutacions i presentacions): Presentar-se a 
    desconeguts: - nom, procedència, edat, etc.

 - At the hotel (a l’hotel): Com fer una reserva. Tipus d’habitacions i serveis. 
    Preguntes més freqüents.

 - Directions and Transportation (com moure’s d’un lloc a un altre, mitjans 
   de transport): Com donar i rebre instruccions per a arribar a un lloc 
   determinat. Diferents mitjans de transport públic i la seva utilització. 
   Tickets de dia, cap de setmana, etc.

 - At the airport (a l’aeroport): Registre i facturació d’equipatges. Preguntes de 
    seguretat. Embarcament. Frases útils i vocabulari bàsic. Preguntes freqüents
    i problemes més comuns.

 - In the restaurant (al restaurant): Com reservar taula a un restaurant. 
    Entendre la carta, plats més comuns, plats típics. Com demanar o pagar, 
    tipus de pagaments.

 - In the shop/store (a la botiga): Noms de diferents botigues. Preguntes més 
    comunes. Situacions pràctiques a una botiga.
Requisits: 

Coneixements bàsics de nivell A1-A2.
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CONVERSA 
EN ANGLÈS 
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
matí (18 hores): Dilluns, de 12 a 14 h · Del 9 d’abril a l’11 de juy. 63,16 €
tarda (20 hores): Dimarts, de 16.30 a 18.30 h · Del 3 d’abril al 12 de juny. 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
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CONVERSA EN
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 18.30 a 19.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
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.
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INICIACIÓ AL
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 20 a 21.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
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 3 d’abril al 12 de juny
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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BABY MUSIC
Professora: Laia Camps
Dissabte 5 de maig, de 10.30 a 11.30 hores 
1 hora · Preu 4,97 €

Descripció:

Taller de sensibilització musical per a nadons i les seves famílies. A través de la música, 
els massatges i els contes s’estimula la sensibilització del nadó a la vegada que es fomenta 
el vincle entre el nadó i el seu pare i/o mare. Una activitat on els pares obtindran eines 
per relaxar, estimular i expressar-se amb el seu fill/a a la vegada que passaran una estona 
d’allò més agradable compartint-la amb altres famílies.

Programa: 

Amb l’objectiu d’ estimular el desenvolupament motor i cognitiu, promoure la comu-
nicació, l’empatia i les relacions socials,  desenvolupar la creativitat i la imaginació, es-
trènyer vincles entre els companys i a nivell familiar i propiciar l’expressió verbal i no 
verbal, utilitzarem un mètode basat en la cançó com a eix principal lligada sempre al 
joc, l’expressió, el gest, el llenguatge i el moviment.

Es treballarà repertori variat dotant a l’alumne d’una visió oberta i rica de la música. Des 
de la música clàssica, tradicionals catalanes i d’arreu del món fins a peces de rock o soul.

Requisits::

Taller per a nadons de 0 a 1 any amb les seves respectives famílies
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GUITARRA
INICIACIÓ
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 19.00 a 20.30 hores · Del 5 d’abril al 7 de juny
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 · Del 5 d’abril al 7 de juny
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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MÚSICA 
EN FAMÍLIA
Professora: Laia Camps
Dissabte 5 de maig, de 12 a 13 hores 
1 hora · Preu 4,97 €

Descripció:

Taller de sensibilització musical per a infants i les seves famílies. 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. El taller busca estimular la creativitat, la coordi-
nació, la memòria conjuntament amb altres aspectes tan importants com l’empatia, la 
sensibilitat o l’autonomia de l’infant en un marc incomparable: la família.

Programa:

Utilitzarem un mètode basat en la cançó com a eix principal lligada sempre al joc, 
l’expressió, el gest, el llenguatge i el moviment.

Es treballarà repertori variat dotant a l’alumne d’una visió oberta i rica de la música. Des 
de la música clàssica, tradicionals catalanes i d’arreu del món fins a peces de rock o soul.

Requisits:

Taller per a nens i nenes d’1 a 3 anys, amb les seves respectives famílies.
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UKULELE

Professor: Damian Dichi
Dijous, de 18.00 a 19.00 hores · Del 5 d’abril al 7 de juny
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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VINE A FER DE DJ!

Professora: Mireia Bosch
Dissabte 5 de maig, d’ 11 a 13 hores 
2 hores · Preu 5,32 €

Descripció:

En aquest taller veurem com muntar un equip de so i DJ. Aprendrem a fer mescles amb 
equips professionals Pioneer i els sistemes Traktor, SeratorDJ i Rekordbox DJ. A més, els 
Pioneer DJ Kids ens faran una demo.

Requisits:

Taller per a nois i noies de 12 a 16 anys.
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INTRODUCCIÓ AL 
MASSATGE THAI
Professora: Cecilia Rey
Dissabte 2 de juny,  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.
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IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 hores · Del 3 d’abril al 12 de juny
grup II:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 hores · Del 4 d’abril al 13 de juny
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.

 



69

IOGA INICIACIÓ

Professora: Laura Tornero
Divendres de 17.30 a 19.30 hores · Del 6 d’abril al 8 de juny
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 3 d’abril al 12 de juny
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 4 d’abril al 6 de juny
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.

 


