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Inscripcions dels tallers

Inscripcions a partir del dilluns 17 de desembre, 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 17 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.

•	Tots els tallers són per persones majors d’edat, menys en els casos que s’indiqui 
el contrari.

•	Trobareu tota la informació de cada taller a la recepció del centre cívic i a 
l’ajuntament. barcelona.cat/ccivics/guinardo.
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RESTAURACIÓ 
DE MOBLES
Professora: Nati Becerra
Grup I: Dimarts, de 9.05 a 11.05 h · Del 8 de gener al 12 de març
Grup II: Dimarts, de 11.05 a 13.05 h · Del 8 de gener al 12 de març
Grup III: Dimecres, de 19.15 a 21.15 h · Del 9 de gener al 13 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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UN DIA D’ORDRE
Professora: Àmmia Serra
Dissabte 9 de març, de 10.30 a 12.30 h
2 hores · Preu 7,02 €

Descripció:

L’objectiu del taller és que els assistents se’n adonin de la importància de l’ordre i 
l’organització i que aprenguin tècniques per mantenir l’ordre a casa seva, especialment 
amb la roba. 

El taller es basa en el llibre “La màgia de l’ordre” de la Marie Kondo i parla sobre la 
seva metodologia i com aplicar-la en el nostre dia a dia.

 Està dividit en dues parts:

 1.    Part teòrica: on s’explica què és ordenar i què és organitzar, els beneficis de  
 l’ordre i en què consisteix el mètode Konmari.

 2.    Part pràctica: on s’explica com fer el plegat vertical de la roba i es donen   
 consells i trucs per organitzar-se millor el dia.  

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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CREACIÓ 
ESCÈNICA
Professora: Francesca Viana
Dissabte 9 de març, de 10.30 a 12.30 h
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

En aquest taller coneixerem i treballarem amb diferents eines de creació escènica amb 
l’objectiu de superar el mutisme inicial en els processos creatius. Veurem tècniques sen-
zilles per a generar material i crearem escenes en les que experimentarem amb la com-
posició.

Programa:

El taller pretén ser un espai de treball, d’experimentació, per a que la creació ens arribi 
fent. Per això començarem amb un breu escalfament i ens posarem a treballar directa-
ment. Treballarem la creació d’una dramatúrgia alimentada des del record i/o el relat 
personal. També farem servir activadors per a produir material escènic des del cos, amb 
la construcció d’una partitura física, però també des d’un text creat ad hoc.

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda.
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Professora: Judith Anglada 
Dijous, 19.30 - 21.30 h · Del 10 de gener al 14 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció:

La tècnica d’improvisació teatral és una eina essencial que ens permet crear històries al 
mateix temps que les actuem. Això converteix a l’improvisador en algú que combina les 
eines de l’actor, el guionista i el director, resolent situacions al moment present. 

Programa:

Treballarem la tècnica des de la base, avançant durant el curs, segons el ritme i la perso-
nalitat del grup. Ens submergirem al món de la imaginació, de com sorgeixen situacions 
inesperades que van convertint-se en el motor de la nostra presència en escena. Per 
aquest motiu l’escolta, viure el moment i la generositat amb els companys i companyes 
seran imprescindibles. Obert a actors i no actors. 

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda i ganes d’aprendre, jugar i riure.

IMPROVISACIÓ: 
CREA I INTERPRETA
EN L’ AQUÍ I L’ ARA
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INICIACIÓ 
AL TEATRE
Professora: Judith Anglada 
Divendres, 19.30 - 21.30 h · De l’11 de gener al 15 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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SENTIM EL 
MOVIMENT
Professora: Iria Llena
Dissabte 19 de gener, de 10.30 a 13.30 h 
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

Un taller de dansa adreçat a tots els públics on es treballarà el moviment natural i orgà-
nic de cada persona a través d’exercicis d’improvisació grupalment, per parelles i indi-
vidualment.

Programa:

- Apropar la dansa a tothom.

- Descobrir el teu propi moviment deixant de banda els estereotips establerts en la 
dansa. 

- Treballar l’expressió del cos a través de les emocions mitjançant la música i l’escolta 
de l’entorn i les persones que en formen part.

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda.
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VEU PER 
AL TEATRE
Professora: Núria Badia
Dissabte 23 de febrer, de 16.30 a 19.30 h 
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

En aquest taller es donaran eines senzilles i eficaces per donar força i presència a la 
nostra veu i a la nostra parla a l’hora de fer teatre. 

Programa:

  - Assentar les bases d’una bona respiració abdominal i diafragmàtica. 

 - Augmentar la capacitat vibratòria del nostre cos per aconseguir una    
 projecció fluida i sense esforç. 

 - Donar claredat i precisió a la parla per tal de fer més entenedora la    
 història que està succeint a l’escenari.

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda.
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CONSTRUCCIÓ 
DEL  PERSONATGE
Professora: Padi
Dissabte 16 de febrer, de 16.30 a 19.30 h 
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

Una primera aproximació a la construcció del personatge teatral. 

Programa: 

Es treballaran, de manera lúdica i pràctica, tots aquells recursos expressius , físics, 
energètics, psicològics i emotius que son necessaris en la composició externa i interna 
del personatge. 

Requisits: 

Portar roba còmode (xandall, bambes, etc...)
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MANIPULACIÓ 
D’OBJECTES PER 
ARTS ESCÈNIQUES
Professora: xaby
Dissabte 2 de març, de 16.30 a 19.30 h 
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció:

Recordes el meravellós treball de Charles Chaplin amb la bola del món? O l’excel·lent 
labor que duu a terme Mary Poppins amb el seu paraigua?

Aquest curs va destinat aquelles persones que els agrada les arts escèniques ja sigui tea-
tre, dansa, circ… i senten la necessitat de donar-li vida a un objecte o aprendre a buscar 
el camí per fer-ho. 

Programa:

Aprendrem a manipular l’objecte i donar-li màgia. Crearem situacions i històries amb 
aquests objectes. 

A través de l’expressió corporal, la imaginació i una molt bona actitud farem que allò 
inert acabi cobrant vida i endinsar-nos en un món oníric.

Requisits:

No es requereix experiència prèvia. 
Només cal roba còmoda.
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AQUAREL·LA PER 
A PRINCIPIANTS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 12 a 14 hores · Del 9 de gener al 13 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 9.30 a 11.30 hores · Del 9 de gener al 13 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 com ara els paisatges -tant 
urbans 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.  

 



20

DIBUIX CREATIU

Professora: Gabriela Galileo
Dijous de 10.30 a 12.30 hores · Del 10 de gener al 14 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció:

El dibuix és un mitjà per realitzar els nostres projectes creatius. Pot ser un gran instru-
ment com a pas previ a un projecte de disseny, un projecte pictòric o fins i tot escultòric, 
però també el dibuix és una disciplina artística i un art en si mateix.

Potenciarem la creativitat a partir del coneixement dels diferents suports com els papers 
sobre els quals dibuixarem, els diferents mitjans (llapis, carbonets, etc) i sobretot prac-
ticarem les tècniques bàsiques de dibuix.

Programa: 

Durant el taller aprendrem l’art de la composició, la manera de dirigir els traços, els 
diferents grafismes per crear textures, etc.

El taller consistirà en una primera fase en la qual investigarem totes les possibilitats i 
recursos que ens donen els materials amb els quals dibuixarem, i una segona fase final 
en la qual realitzarem el nostre projecte de dibuix creatiu.

Requisits:

Cal tenir algunes nocions bàsiques de dibuix.

És necessari portar els materials des de la primera classe,
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INICIACIÓ AL 
DIBUIX INTUÏTIU
Professor: Daniele Lipari
Dissabte 26 de gener, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Pot el dibuix ser un mitjà amb el qual expressar el teu propi món interior?

De la mà de l’artista Daniele Lipari analitzarem mètodes per expandir la nostra visió del 
món percebut i, finalment, utilitzar el dibuix com una eina pràctica per connectar amb 
el nostre subconscient.

Programa: 

 - Anàlisi teòrica de conceptes: la percepció com a resultat de la suma de tots els                 
 nostres sentits i la pràctica del dibuix amb la part dreta del cervell.

 - Segona fase pràctica: es faran exercicis amb tècniques elementals, per posar      
 en pràctica els conceptes exposats

Requisits:

Cal portar material de dibuix amb el qual us sentiu còmodes (aquarel·la, pintura, reto-
lador, llapis...).
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EL BARROC 
ITALIÀ
Professora: Sara Sandrino
Dissabte 2 de març i diumenge 3 de març, de 10 a 12 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

El Barroc és l’estil dominant del 1600 i pot ser apreciat a la música, la pintura i la litera-
tura. La nostra tallerista Sara, professora d’història de l’art i de llengua italiana, us guiarà 
a través d’aquest viatge fet de llums, colors, formes plàstiques i corbes. 

Programa:

Aquest nou taller està compost de dues sessions: durant la primera presentarem les 
característiques del Barroc italià a través d’imatges i esdeveniments històrics i cultu-
rals propis del segle XVII, mentre que a la segona trobada farem una visita guiada a la 
col·lecció del Barroc i el Renaixement del MNAC.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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PINTURA
A L’OLI
Professora: Gabriela Galileo
Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores ·  Del 8 de gener al 12 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 7 de gener a l’11 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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INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA
Professora: Luis Giménez
Divendres, de 12.30 a 14 h · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52.64,09 €

Descripció:

Tens una càmera però no tens gaire idea de com fer-la anar? No saps ben bé com pas-
sar les fotos a l’ordinador? T’agradaria millorar les teves fotos mitjançant petits retocs a 
l’ordinador?

Aquest taller està destinat a tothom qui vulgui aprendre a fer servir la seva càmera di-
gital, familiaritzar-se amb les seves opcions i aclarir tots els dubtes sobre el món de la 
fotografia digital, des dels conceptes bàsics (megapixels, resolució, Mb...) fins a tot  el 
que cal saber per a guardar, organitzar i portar a imprimir les fotografies.

Programa: 

- Conceptes i coneixements bàsics de la fotografia digital: megapíxels, resolució, MB, 
formats, targes de memòria, zoom òptic/digital…

- El funcionament de la càmera i familiarització amb les seves opcions.

- Com treure-li partit a la càmera: aprendre a escollir la millor opció en cada cas.

- Com passar les fotografies a l’ordinador.

- Organització i emmagatzament de les imatges.

- Sistemes de sortida: gravar cd, portar-les a imprimir, els photobooks...

- Dubtes i aclariments.

Requisits:

Imprescindible portar la teva càmera.

 



27

COMPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA
Professor: Luis Giménez 
Dissabte 9 de febrer, de 10.30 a 13.30 hores 
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció:

Moltes vegades pensem que una bona fotografia es realitza amb una bona càmera. 
Aquesta teoria la derrocarem en aquest taller, on parlarem de les regles de composició 
més interessants i les consideracions bàsiques a tenir en compte abans de realitzar la 
teva fotografia. Seguint aquestes pautes veuràs com aconsegueixes col·locar els elements 
de les teves imatges en llocs molt més agradables visualment i comprovaràs com pots 
dotar a les teves fotografies d’un caràcter narratiu sorprenent, donant sentit al teu tre-
ball. 

Es tracta d’un taller obert al diàleg entre tots per elaborar unes conclusions compartides 
on tots aportem el nostre granet de sorra i experiència.

Requisits:

Taller dirigit a totes les persones amb inquietuds fotogràfiques, siguin professionals o 
amateur, és un taller obert al diàleg entre tots per elaborar unes conclusions comparti-
des on tots aportem el nostre granit de sorra i experiència.
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CONEIXENT LA 
MEVA CÀMERA
Professora: Esther Navalón 
Dissabte 16 de febrer, 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 DE 
TIMELAPSES
Professor: Luis Giménez
Dissabte 26 de gener, de 10.30 a 13.30 h
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció:

Parlarem de la tècnica fotogràfica, requisits imprescindibles, condicions de llum, time- 
lapse en situacions de llum variable, amb moviments de càmera, etc. Farem diversos 
timelapses en diferents condicions de llum i posteriorment els editarem amb programes 
com Photoshop, Camera Raw, Capturi One o Lightroom.

Tanmateix, tractarem quines són les condicions òptimes per a la reproducció de vídeo, 
treballant també els condicionants i requisits del format audiovisual per finalment fer 
l’edició amb programes com Premiere o After effects.

Programa: 

- Comprensió de la tècnica i les seves necessitats

- Pràctica fotogràfica

- Edició i conversió de les imatges

- Formats audiovisuals

- Muntatge audiovisual

Requisits:

- Càmera fotogràfica amb mode intervalòmetre (dispar a intervals) o càmera reflex amb 
intervalòmetre extern (també serveixen càmeres Cànon amb Magic Lantern).

- Trípode.

- Coneixements bàsics sobre fotografia i edició d’imatge (Photoshop i Premiere).
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FOTOGRAFIA
NOCTURNA
Professora: Esther Navalón
Dissabte 9 de març, de 18 a 22 hores   
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Un taller per aprendre a fer fotografies de nit a la ciutat, de curta i llarga exposició, 
familiaritzant-nos amb les diferents situacions i recursos.

Programa: 

Sessió pràctica de fotografia nocturna, amb exemples pràctics i resolent dubtes. 

Requisits:

Càmera amb mode manual - Trípode - Opcional: Disparador extern, punt de llum arti-
ficial (flaix, llanterna, punter làser)
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FOTOGRAFIAR AMB 
SMARTPHONE
Professor: Sergi Panizo
Dissabte 2 de març, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu 14,04 € 

Descripció:

Aprendrem a obtenir les millors fotografies possibles amb el nostre telèfon mòbil. Tan 
se val quin smartphone tinguis, descobrirem com obtenir imatges atractives a partir de 
la tècnica i la creativitat.

Programa: 

- El meu mòbil és una bona càmera de fotos?

- Conceptes generals sobre fotografia

- Els secrets de la fotografia amb smartphone

- Breu recorregut fotogràfic per l’entorn del Centre Cívic: alliberem el fotògraf que te-
nim a dins

- Posada en comú dels resultats

Requisits:

- No es requereixen coneixements previs de fotografia.

- Serà necessari portar smartphone i/o tauleta.
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FOTOWALK, RUTA 
ALS ANTIAERIS 
Professora: Esther Navalón
Dissabte 23 de febrer, 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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INICIACIÓ 
A LA EDICIÓ 
FOTOGRÀFICA 
Professor: Luis Giménez
Divendres, de 10.30 a 12 h · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció:

L’edició serveix per superar les limitacions de la càmera fotogràfica. Vols deixar de sen-
tir que la fotografia no ha quedat tan impressionant com el que has vist? Llavors est és 
el teu taller. Aprendrem a fer ajustos de la llum i color, correcció de línies, reducció del 
soroll d’imatge i eliminació de taques, sense oblidar-nos del fotomuntatge. Un taller per 
aprendre més sobre els conceptes fotogràfics i desenvolupar la teva creativitat. 

Programa: 

 · Accions de la Llum: Lluentor, contrast, altes i baixes llums, negres, 

 histograma i fotografia en blanc i negre. 

 · Accions de color: Balanç de blancs, correcció de tonalitat, saturació- 

 · Accionis de definició d’imatge: Enfocament, nitidesa i reducció de soroll. 

 · Accions de distorsió d’imatge: Línies i elements que sobren en la fotografia. 

 · Accions de creació: fotomuntatge per fusió de capes.
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RETOC FOTOGRÀFIC 
AMB SMARTPHONE
Professor: Sergi Panizo
Dissabte 16 de març, de 10.30 a 13.30 h
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció:

Aprendrem a editar, retocar i modificar les nostres fotografies amb diferents aplicacions 
gratuïtes de smartphone.

Només amb el nostre telèfon mòbil podràs aconseguir imatges espectaculars. 

Programa:

- Conceptes generals sobre edició fotogràfica.

- Breu recorregut fotogràfic per l’entorn del Centre Cívic.

- Edició de fotografies amb diferents App’s.

- Posada en comú dels resultats.

Requisits:

No es requereixen coneixements previs de fotografia o edició.

Serà necessari dur smartphone i/o tauleta amb capacitat per emmagatzemar diferents 
aplicacions d’edició d’imatges.
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REVELA LES TEVES 
FOTOS EN RAW
Professor: Luis Giménez
Dissabte 2 de febrer, de 10.30 a 13.30 h
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció:

L’arxiu Raw és un format fotogràfic anomenat negatiu digital i el seu gran avantatge és la 
gran quantitat d’informació que posseeix sobre l’escena fotografiada. Una correcta ges-
tió d’aquesta informació multiplica les possibilitats de la fotografia original i és aquesta 
la finalitat de la càpsula, on aprendrem a realitzar un “revelat” digital, superant les limi-
tacions de la càmera, aplicant un posterior revelat per zones, evitant el contracti entre 
cels i sòls o llums i ombres, emfatitzant detalls de la imatge... perquè cap racó de la teva 
fotografia passi desapercebut.
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BOLLYWOOD
INICIACIÓ
Professora: Violane Nalini
Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 9 de gener al 13 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 9 de gener al 13 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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INICIACIÓ A 
LA SARDANA
Professor: Jose Luis Herrera
Dissabtes 12 de gener, 2 de febrer i 2 de març, de 10 a 14 hores 
12 hores · 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  h · Del 7 de gener a l’11 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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BREU HISTORIA DE 
LA CIÈNCIA A BARCE-
LONA EN 4 SESSIONS
Professor: Miquel Carandell
Dijous, de 19.30 a 21  h · Del 31 de gener al 21 de febrer
6 hores · Preu  21,05 € 

Descripció:

En aquest taller descobrirem una Barcelona diferent. No serà la Barcelona dels reis, dels 
arquitectes o dels pintors i escultors, ni tampoc la Barcelona dels grans edificis i avingu-
des, sinó que serà la Barcelona de la ciència. Et proposem explorar la ciutat mitjançant 
un hospital medieval, un astrònom francès o una botiga de ciències naturals per conèi-
xer una nova Barcelona, la Barcelona científica. 

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.
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CIÈNCIA I CINEMA: HE 
VIST COSES QUE NO 
PODRÍEU IMAGINAR
Professor: Josep Maria Calverol
Dilluns, de 19 a 20.30  h · Del 4 a l’11 de març
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Podríem crear éssers humans artificials? La vida extraterrestre pot ser com la reflecteix 
Hollywood? Què hi ha de cert en la genètica que afecta superherois o persones més 
corrents? El cinema té fama de no reflectir massa bé el món de la ciència, tant els seus 
coneixements com el seu mètode. Veurem alguns exemples més o menys ben plantejats 
de pel·lícules poc o molt conegudes, especialment els relacionats amb la Biologia, tant 
en pel·lícules fantàstiques com en d’altres que aspiren a ser més realistes.

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.
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GENÈTICA: EL QUE 
NO VOLDRÍEM REBRE 
DELS NOSTRES PARES
Professor: Josep Maria Calverol
Dilluns, de 19 a 20.30  h · Del 4 a l’11 de febrer
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Hem sentit parlar sovint com algunes malalties es transmeten de pares a fills. Moltes 
d’elles reprodueixen els patrons que ja va descobrir  Gregor Mendel al segle XIX. En 
altres casos, hi ha altres factors, com l’ambient, que en compliquen l’estudi. Veurem 
alguns exemples de les més freqüents o particulars que ens serviran per entendre els 
mecanismes bàsics de l’herència.

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.

 



45

Professor: Miquel Carandell
Dissabte 23 de febrer, de 10.30 a 13.30  h 
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Els esforços per portar aigua a la ciutat, científics catalans de renom internacional, un 
peculiar centre de recerca mèdica reconvertit en espai per la ciutat, un centre pedagò-
gic... en aquest itinerari coneixerem la història del Guinardó mitjançant les seves histò-
ries de ciència, medicina i tecnologia. Pujant i baixant pels carrers del barri descobri-
rem com, malgrat ser un entorn bàsicament rural fins a principis del segle XX, o potser 
gràcies a aquest passat, el Guinardó amaga diverses iniciatives i històries mèdiques i 
científiques que enriqueixen la seva història recent.

Requisits:

Cal porter calçat còmode. 

 

ITINERARI: 
HISTÒRIA I CIÈN-
CIA AL GUINARDÓ
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Professor: Miquel Carandell
Dissabte 26 de gener, de 10.30 a 13.30  h 
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Des de l’Edat Mitjana el Raval ha estat un espai destinat a acollir moltes de les institu-
cions caritatives i de salut de la ciutat. A la vegada, per molts ha estat un sinònim de 
pobresa, marginació i corrupció fins a gairebé l’actualitat. En aquest itinerari coneixe-
rem la relació del Raval amb la medicina per veure com el barri, i també la salut, han 
evolucionat al llarg de més de 500 anys. Dels hospitals medievals que acollien pobres i 
desvalguts fins a l’aplicació de tractaments per la tuberculosis, el Raval ens ensenya his-
tòria de la medicina mentre també ens mostra la seva pròpia història. 

Requisits:

Cal porter calçat còmode. 

 

ITINERARI: 
METGES I MALALTS 
AL RAVAL
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Professor: Josep Maria Calverol
Dilluns, de 19 a 20.30  h · Del 21 al 28 de gener
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Un curs de divulgació de la matemàtica i d’alguns aspectes de la seva història.

Programa:

Es pretén fer veure les matemàtiques que ens envolten en moltes situacions quotidianes 
que sovint passen desapercebudes. Es combinaran activitats pràctiques, (petits càlculs, 
comprovacions, experiments) amb l’exposició per part del professor. Es tractarà d’evitar 
que els càlculs i les fórmules es converteixin en una barrera i en canvi s’emfatitzarà 
més en els raonaments i la comprensió. Els continguts matemàtics que intervindran no 
superaran en cap cas els d’un batxillerat.  El curs és de divulgació, adreçat a un públic 
no especialista en matemàtiques però que té curiositat per entendre coses del nostre 
entorn.

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.

 

MATEMÀTIQUES: 
EN EL MÓN REAL I EN 
ALGUNS D’IMAGINARIS
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Professor: Josep Maria Calverol
Dilluns, de 19 a 20.30  h · Del 18 al 25 de febrer
3 hores · Preu  10,53 € 

Descripció:

Ara que es parla tant de nanotecnologia, a la Natura ja fa molts de temps que existeixen 
“màquines” capaces d’interferir en els processos vitals de les cèl·lules amb gran efici-
ència: els virus. Veurem com són, per què ens provoquen malalties i per què cada cop 
sembla més clar que han estat importants per a l’evolució de la vida a la Terra.

Requisits:

No es necessiten coneixements previs.

 

MICROBIOLOGIA: 
ELS VIRUS, AGRESSORS 
PERÒ TAMBÉ BENEFICIOSOS
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CEREALS SENSE 
GLUTEN: COM 
CUINAR-LOS
Professora: Montse Medina
Dissabte 2 de febrer, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

En aquest taller aprendràs a cuinar correctament quatre cereals sense gluten: Arròs 
basmati integral, mill, quinoa i fajol. Quanta aigua necessita cadascun, quin temps de 
cocció, quins plats puc preparar amb ells...?

Farem un plat amb cada cereal per respondre tots aquests dubtes.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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CUINA TRADICIONAL 
CATALANA
Professora: Oscar Vallés
Dijous, de 19.30 a 21.30 hores · Del 10 de gener al 14 de març
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció:

En aquest taller elaborarem receptes de cuina tradicional Catalana. Aprofundirem en 
els nostres orígens i gaudirem d’una cultura gastronòmica mil·lenària.

Programa:

Aquest taller s’elabora en 10 sessions de 2 hores i inclou el tast de les elaboracions que 
maridarem amb una beguda adient per cada sessió. 
 
 · Xató
 · Ceba de figueres al “cop de puny”
 · Escalivada
 · Trinxat de la Cerdanya
 · Pollastre a la Catalana
 · Faves a la Catalana
 · Espinacs a la Catalana
 · Cim i Tomba de Tossa de Mar
 · Bacallà amb samfaina
 · Arròs Parellada
 · Arròs caldos de llamàntol
 · Mató amb Mel i Grana de Capellà
 · Crema Cremada
 · Fideua
 · Canelons de Sant Esteve
 · Cargols a la llauna
 · Escudella i carn d’olla
 · Pollastre amb escamarlans
 · Fricandó de vedella amb bolets
 · Mandonguilles amb sèpia
 · Musclos a la Marinera

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 35€ en concepte de material.
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CUINANT 
BOLETS
Professora: Oscar Vallés
Dilluns, de 19.30 a 21.30 hores · Del 7 de gener al 4 de febrer
10 hores · Preu  35,09 € 

Descripció:

En aquest taller aprendrem a cuinar 10 receptes amb els bolets de les nostres terres. 
Rovellons, rossinyols, trompetes de la mort, múrgoles, camagrocs, ceps, llenegues, ou 
de reig i la tòfona. Elaborarem receptes clàssiques i innovadores, plats principals o en-
trants, però totes, amb bolets.

Programa:

Gaudirem elaborant les receptes i al acabar en farem un tast maridat amb un bon vi!

Aquest taller s’elabora en 5 sessions de 2 hores i inclou el tast de les elaboracions acom-
panyades d’un vi i s’entregaran totes les receptes.

 1ª Sessió:
  · Amanida tèbia de favetes, rossinyols i gambes
  · Arròs cremós de ceps
 2ª Sessió:
  · Crema de bolets amb verduretes
  · Ous ferrats amb patates i tòfona
 3ª Sessió:
  · Espaguetis a la carbonara amb camagrocs
  · Saltat de trompetes de la mort amb botifarra del perol esparracada
 4ª Sessió:
  · Ous pochê amb ous de reig
  · Conill guisat amb rovellons
 5ª Sessió:
  · Trinxat de la Cerdanya amb barreja de bolets

  · Bacallà al pil-pil amb múrgoles

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 17.50€ en concepte de material.
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CUINAR AMB 
ALGUES
Professora: Montse Medina
Dissabte 9 de febrer, de 10 a 14 h
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

Aquest taller té com a objectiu apropar-nos al món de les algues dins de la cuina. Conèi-
xer quines varietats existeixen al mercat, quines presentacions comercials poden trobar, 
així com la manera apropiada de fer-les servir en plats fàcils i nutritius. Farem 3 plats 
fent servir 3 tipus diferents d’algues.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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CUINAR AMB 
ESPÈCIES
Professora: Montse Medina
Dissabte 26 de gener, de 10 a 14 h
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, salats i dolços, 
no et pots perdre aquest taller.

Si ja vas fer aquest taller i et va agradar, pots repetir: farem receptes noves!

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 8€ en concepte de material.
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CUINES DEL MÓN

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:

 - Argentina · Dimecres 16 de gener, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Benín · Dimecres 23 de gener, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Grècia · Dimecres 30 de gener, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Itàlia · Dimecres 6 de febrer, de 20 a 22 h · Preu: 7,02€

 - Iran · Dimecres 13 de febrer, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Marroc · Dimecres 20 de febrer, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Hongria · Divendres 1 de març, de 19.30 a 21.30h · Gratuït*

 - Rússia · Dimecres 6 de març, de 20 a 22 h · Preu: 7,02€

 

Requisits:

Es recomana portar davantal i carmanyola.

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

 * Taller gratuït a càrrec de l’Associació MADACH.
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I LOVE 
CHEESE
Professor: Oscar Vallés
Dilluns, de 19.30 a 21.30 hores · De l’11 de febrer a l’11 de març
10 hores · Preu  35,09 € 

Descripció:

En aquest taller ens endinsarem en el gran, el suculent, l’ infinit, l’ inacabable món dels 
formatges. Durant 5 sessions tastarem un munt de formatges i elaborarem un munt de 
receptes amb ells i les maridarem totes elles amb la beguda més adient.

Programa:

Aquest taller s’elabora en 5 sessions de 2 hores i inclou el tast de les elaboracions i 
s’entregaran totes les receptes.

 1ª Sessió: Introducció al formatge. Els formatges Catalans.
  · Tast de formatges Catalans
  · Elaborarem un Recuit de drap amb mel i grana de capellà maridat 
  amb vi moscatell
 2ª Sessió: Els formatges Espanyols.
  · Tast de formatges Espanyols
  · Elaborarem un pinxo de filet amb Idiazabal i pebrot del Padrón 
  maridat amb sidra
 3ª Sessió: Els formatges Francesos.
  · Tast de formatges Francesos
  · Elaborarem una Tartiflette maridat amb vi francès
 4ª Sessió: Els formatges Suïssos.
  · Tast de Formatges Suïssos
  · Fondue Moitié-Moitié maridat amb vi suís
 5ª Sessió: Altres formatges imprescindibles del Món.
  · Tast de formatges de la resta del Món
  · Rissoto negre amb escuma i cruixent de parmesà maridat amb lambrusco

Requisits:

El primer dia de classe, es pagaran 17,50 € en concepte de material al tallerista.
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PATÉS DE 
LLEGUM
Professora: Montse Medina
Dissabte 23 de febrer, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

Els patés amb base de llegum són saludables, un plus de proteïna vegetal de bona quali-
tat i una forma de tenir a la ma alguna cosa per enriquir els nostres entrepans o per fer 
un mos a mig dia sense remordiments.

Farem 4 patés diferents, perquè tinguis varietat al teu rebost.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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LA BASE DE LA 
CUINA, APRENDRE 
A CUINAR
Professor: Santiago Quaroni
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març
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 30 € en concepte de material al tallerista.
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PROTEÏNA VEGE-
TAL: TOFU, TEM-
PEH I SEITÀ
Professora: Montse Medina
Dissabte 2 de març, de 10 a 14 h
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

Quan volem reduir o treure la proteïna animal de la nostra dieta, la proteïna vegetal de 
bona qualitat esdevé imprescindible per no tenir-ne carències.

En aquest taller aprendrem com treballar el seità, el tofu i el tempeh amb receptes sabo-
roses i digestives.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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BUSCO I TROBO 
PER INTERNET
Professora: Maria Martínez
Dimecres, de 10 a 12 h · Del 9 de gener al 6 de febrer
10 hores · Preu 35,09 €

Descripció:

Aprèn de manera senzilla les coses veritablement importants a Internet. Vaig a utilitzar 
Internet per resoldre necessitats bàsiques del meu dia a dia. Si no saps per on començar 
aquest taller és per tu!

Programa:
 · Aprèn a buscar a Internet
 · Pàgines WEB
 · Reserves de bitllets d’avió, tren, autocar, etc.
 · Reserva vols i viatges
 · Consulta les Notícies: El Periódico, La Vanguardia, etc
 · Consulta tendències: Revistes de moda, revistes de cuina
 · L’enciclopèdia a Internet, Viquipèdia, saltar d’article a article a través d’
 enllaços i hipervincles.
 · Mapes com a guia per arribar al teu destí: Google Maps
 · Demanar cita al metge, sense cues ni contestadors automatitzats.
 · Google Earth, Street View i Google Sky. No tornaràs a estar avorrit.

 · Escoltar Podcast

Requisits:

Ganes d’aprendre i formar-se incorporant les eines de la comunitat digital que ens faci-
liten el dia a dia. Dirigit a tots els nivells i edats.

Cal portar Smartphone, Pendrive, llibreta i bolígraf.
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COM FER GIFS, 
MUNTATGES I COLLAGE 
AMB LES TEVES FOTOS
Professora: Andrea García 
Dimarts 22 de gener, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

Cada dia tenim més possibilitats per retocar imatges amb eines molt intuïtives. Porta 
les teves fotos preferides a aquest taller i els donarem vida amb programes d´edició. 
Crearàs collages i muntatges espectaculars que després podràs enviar o compartir amb 
familiars i amics.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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CREACIÓ D’UNA 
WEB DES DE ZERO
Professora: Andrea García 
Dimarts 5 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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CREA EL TEU PROPI 
CANAL DE YOUTUBE
Professora: Andrea García 
Dimarts 5 de març, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:
T´agradaria tenir el teu propi canal de Youtube però no saps per on començar? En 
aquest taller t´explicarem tot el que cal tenir en compte per fer-te´n un

Programa:
Parlarem de com crear i editar vídeos amb eines senzilles, com pujar-los a la web. 
A més a més et donarem trucs i consells de com comunicar-se a Youtube.
Per últim aprendràs com es promociona un canal perquè arribi al màxim possible de 
gent.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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DIBUIXA AMB EL 
TEU ORDINADOR 
O TAULETA
Professora: Andrea García 
Dimarts 12 de febrer, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

En aquest taller descobriràs eines pe desenvolupar la teva creativitat. No és necessari 
que tinguis cap coneixement d´il·lustració. Utilitzarem programes i aplicacions senzi-
lles i farem exercicis de dibuix molt divertits.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs. 
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DOMINA 
FACEBOOK
Professora: Maria Martínez 
Dijous de 12 a 14 h · 17, 24 i 31 de gener
6 hores · Preu  21,05 €  

Descripció:

Amb aquest taller coneixeràs totes les possibilitats que t’ofereix aquesta xarxa social i 
aprendràs en molt poc temps a manejar amb soltesa. En l’actualitat Facebook s’ha tornat 
una eina de comunicació indispensable que permet publicar, contactar, enviar missat-
ges, xatejar, videoconferències, etc.

Imagina una reunió amb els teus amics o familiars, és possible que parlis d’aquelles co-
ses que t’han passat en els últims dies, que comentis les últimes notícies, que ensenyis 
les fotos o els vídeos del teu últim viatge, o comparteixis una cançó que acabes d’escoltar. 
Doncs Facebook pretén simplement fer això però en un entorn virtual.

Programa:

1. Crea el teu perfil a Facebook, ens donem d’alta

2. La privacitat a Facebook és important

3. Afegint amics en el teu nou perfil

4. Compondre publicacions i compartir-les

5. Afegir fotos i vídeos

6. Com crear i assistir a esdeveniments a Facebook

7. El xat i la trucada de vídeo, una de les funcions més interactives de Facebook

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs.
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DOMINA 
INSTAGRAM
Professora: Maria Martínez 
Dijous de 12 a 14 h · 28 de febrer, i 7 i 14 de març
6 hores · Preu  21,05 €  

Descripció:

La xarxa social en contínua tendència! Si al final t’has decidit per tenir un perfil a Ins-
tagram per veure “de què va això” però no tens ni idea de per on començar, aquí tens 
aquest taller per posar-te al dia.

Aquesta xarxa social està pensada per “explicar la vida” en imatges i quan l’estàs vivint, 
portes a sobre teu mòbil o el teu ordinador. La imatge és la “reina”.

Programa:

1. Descarregar l’aplicació al mòbil

2. Registre nom d’usuari, un correu electrònic i triar una contrasenya

3. Edita el perfil afegir imatge de portada, descripció i lloc web o enllaç a on vulguis

4. Compte públic o privat

5. Com seguir a altres comptes i usuaris

6. Publicar una foto o vídeo

7. Els filtres

8. Els hashtags

9. Stories

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs, cal portar un smartphone. 
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DOMINA 
TWITTER
Professora: Maria Martínez 
Dijous de 12 a 14 h · 7, 14 i 21 de febrer
6 hores · Preu  21,05 €  

Descripció:

Necessito Twitter, què m’aporta, per a què serveix?

Twitter és una xarxa social en la qual pots compartir informació ... i molt més. També 
ho pots fer servir només per a conèixer gent i entaular relacions personals, a manera de 
xat.

Segueix tots els successos, ja siguin notícies d’últim moment o tot el relacionat a 
l’entreteniment, els esports, la política i els interessos quotidians. I uneix-te a la conver-
sa.

L’últim ús més destacat de Twitter a la meva manera de veure és la Social TV que con-
sisteix en la interacció dels espectadors d’un programa comentant en temps real.

Requisits:

No és necessari tenir coneixements previs, cal portar un smartphone. 
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EXCEL: INICIA’T 
ALS FULLS DE CÀL-
CUL
Professor: David Lladó
Dilluns, d’ 11 a 12.30  hores · Del 7 de gener al 4 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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EXCEL: APROFUN-
DEIX AlS FULLS 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, d’ 11 a 12.30 hores · De l’11 de febrer a l’11 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

•	 Repàs general a les fulles de càlcul. 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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FAIG TASQUES 
PER INTERNET
Professora: Maria Martínez
Dilluns, de 10 a 12 h · Del 13 de febrer al 13 de març
10 hores · Preu 35,09 €

Descripció:

Les tasques per internet estan a l’ordre del dia. Aprèn de forma clara, senzilla i dinàmica. 
A més, en aquest taller fugim per complet de la teoria i ens dedicarem a experimentar, 
jugar i gaudir amb la tecnologia.

Programa:
 · Reserva i pagament de vols, viatges, hotels...
 · Mapes com a guia per arribar al teu destí, Google Maps
 · YouTube: gaudeix dels vídeos i la música que t’agrada i comparteix el
 contingut amb els teus amics i la teva família.
 · Google Fotos, Google Maps, Google Calendar
 · Videoconferència, per tenir una conversa per via telefònica a través del PC
 · Compres en Amazon, el major distribuïdor mundial d’articles
 · Pagar les compres amb PayPal
 · Demanar cita al metge, sense cues ni contestadors automatitzats.
 · Google Earth, Street View i Google Sky, no tornaràs a estar avorrit.
 · Escoltar Podcast

Requisits:

Dirigit a tots aquells usuaris amb inquietuds d’eines digitals per incorporar la tecnologia 
al seu dia a dia. Per a tots els nivells i edats. 

Cal portar Smartphone, Pendrive, llibreta i bolígraf.
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INFORMÀTICA: 
APRÈN A FER SERVIR
EL TEU ORDINADOR
Professora: Maria Martínez
Dilluns, de 10 a 12 h · Del 8 de gener al 5 de febrer
10 hores · Preu 35,09 €

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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INFORMÀTICA, 
UN PAS MÉS
Professora: Maria Martínez
Dilluns, de 10 a 12 h · Del 12 de febrer al 12 de març
10 hores · Preu 35,09 €

Descripció:

Una vegada hem fet els primers passos en el món de la informàtica, ara toca consolidar 
el que sabem i aprendre més!

En aquest taller aprofundirem en el coneixement de Windows i començarem a treballar 
amb aplicacions, com ara Microsoft Word. 
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QUÈ CAL TENIR EN 
COMPTE A L’HORA DE 
COMPRAR ONLINE?

Descripció:

Vols començar a comprar online però tens dubtes? Com fer-ho bé? Quins aspectes he 
de tenir en compte? Com saber si la botiga és segura? En aquesta formació repassarem 
aquests temes fonamentals però avançarem molt més fins a convertir-nos en compra-
dors experts. Descobrirem un munt de trucs per aprofitar sempre les millors ocasions. 

Requisits:

No cal cap coneixement previ.

 

Professora: Andre García
Dimarts 19 de febrer, de 18.30 a 21.30 h
3 hores · Preu 10,53 €
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ROBÒTICA I 
PROGRAMACIÓ 
PER A JOVES

Descripció:

Aquest taller per a joves de 12 a 16 anys, està 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	món	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.

Requisits:

Dirigit a joves d’entre 12 i 16 anys.

 

Professor: Juan Carlos Villalobos
Divendres, de 17.30 a 19 h · De l’11 de gener al 15 de març
15 hores · Preu 39,93 €
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SMARTPHONES
DES DE ZERO
Professora: Maria Martínez
Dijous, de 9.30 a 11.30 hores · Del 10 de gener al 7 de febrer
10 hores · Preu 35,09 €

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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SMARTPHONES,
UN PAS MÉS
Professora: Maria Martínez
Dijous, de 9.30 a 11.30 hores · Del 14 de febrer al 14 de març
10 hores · Preu 35,09 €

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?

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.

Mostrarem diferents opcions per a vendre en línia, com funcionen les diferents plata-
formes i quins avantatges ens ofereixen.

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

 

Professora: Andre García
Dimarts 29 de gener, de 18.30 a 21.30 h
3 hores · Preu 10,53 €
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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 exercissis

 - 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
Dimarts, de 19.15 a 21.15 hores· Del 8 de gener al 12 de març
20 hores · Preu: 70,18 € 
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ANGLÈS
INTERMIG

Descripció:

En aquest taller millorarem els aspectes gramaticals més avançats de l’idioma. 

Nota: farem un petit test de nivell a la segona sessió i en funció dels resultats desenvo-
luparem el programa adequat per a les necessitats del grup (el que figura a continuació 
és simplement un model d’exemple).

Programa:

 · Dia 1: Presentacions 

 · Dia 2: Test de nivell 

 · Dia 3: Els condicionals (zero, first, second, third) 

 · Dia 4: La veu passiva en anglès. Conceptes teòrics i pràctics 

 · Dia 5: Oracions amb pronom relatiu de subjecte /objecte 

 · Dia 6: Expressar hàbits al passat (used to / would) 

 · Dia 7: Utilització del ‘like’ com a comparatiu a preguntes 

 · Dia 8: Verbs amb –ing o infinitiu. Construccions verbals amb preposició

 · Dia 9: Perífrasis

Requisits:

Tenir un nivell A2 – B1 de l’idioma, especialment en gramàtica, comprensió lectora i 
vocabulari. 

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

 

Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimecres, de 12 a 14 hores· Del 9 de gener al 13 de març
20 hores · Preu: 70,18 € 
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 10 de gener al 14 de març
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: Dijous, de 12 a 14 h · Del 10 de gener al 14 de març
tarda: Dimarts, de 17 a 19 h · Del 8 de gener al 12 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
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CONVERSA EN 
ANGLÈS AVANÇADA 
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimecres, de 10 a 12 hores · Del 9 de gener al 13 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.

Nota: els tòpics que figuren al programa es podran veure alterats en funció dels interes-
sos dels alumnes.

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 irlandés, on continuarem con- 
 versant en un ambient més anglosaxó)

Requisits:

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

*Serà necessari realitzar una petita prova de nivell abans de començar el curs
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CONVERSA EN
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 19.30 a 21 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.
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INICIACIÓ AL
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimecres, de 19.30 a 21 hores · Del  8 de gener al 12 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 prime-
ra, 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 8  de gener al 12 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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Professora: Sara Sandrino
Dimarts, de 20.15 a 21.45 hores · Del 8  de gener al 12 de març
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció:

T’agrada la cultura italiana, la gastronomia o potser viatges a Itàlia i creus que seria in-
teressant poder parlar la llengua de Dante? 

En aquest taller ensenyarem la llengua des de zero amb un enfocament comunicatiu i 
dinàmic. Aprendrem a parlar dels nostres hàbits i de la nostra família, i a comunicar en 
contextos específics com demanar al bar o moure’ns per la ciutat.

Programa:
El curs d’italià té una estructura basada en una metodologia comunicativa, i correspon 
al nivell A1 del Marc Comú Europeu.
Durant el curs aprendrem a comunicar en diverses situacions, com:
 · Donar informació d’un mateix i de la família, parlar de les preferències, dels   
 hobbies i dels gustos personals.
 · Demanar al bar i al restaurant
 · Moure’ns per la ciutat i demanar informacions
A nivell gramatical afrontarem:
 · Articles i gèneres dels noms i concordança
 · Present indicatiu dels verbs regulars, irregulars i reflexius
 · Preposicions simples i compostes
 · Introducció al passat pròxim
 · Altres estructures gramaticals (estar + gerundi, “si” impersonal)

Requisits:

No es requereix cap coneixement previ de la llengua. 

 

INIZIAZIONE 
ALL’ITALIANO
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GUITARRA
INICIACIÓ
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 16.30 a 17.30 hores · Del 10 de gener al 14 de març
10 hores · Preu 35,09 €

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 19 a 20.30 hores · Del 10 de gener al 14 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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GUITARRA
AVANÇAT
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 20.30 a 22 h· Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

Taller de nivell avançat de guitarra espanyola. S’aprofundiran conceptes d’harmonia, 
llenguatge musical i un nivell tècnic mitjà.

Requisits:

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

Professor: Damian Dichi
Dijous, de 17.30 a 19 hores · Del 10 de gener al 14 de març
15 hores · Preu 52,64 €

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.

 



SA
LU

T 
I A

CT
IV

IT
AT

 
FÍ

SI
CA



95

SA
LU

T 
I A

CT
IV

IT
AT

 
FÍ

SI
CA

IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h · Del 8 de gener al 14 de març
grup II:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h ·  Del 7 de gener al 13 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 · De l’11 de gener al 15 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 8 de gener al 14 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 9 de gener al 13 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.
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TALLER DE 
NEUROTEATRE
A càrrec de: Dopamina, art i neurociència
Dilluns de 17 a 19 hores · Del 9 de gener al 13 de març
20 hores · Preu: Gratuït 

Descripció:

Tallers de prevenció mitjançant la fusió d’eines pròpies de la Neuropsicologia i diferents 
metodologies artístiques, fonamentalment eines pròpies del Teatre de les Oprimides 
(TO). 

El TO utilitza jocs teatrals per desmecanitzar les nostres percepcions, fem-nos cons-
cients dels nostres filtres culturals mitjançant l’explicitació i col·lectivització dels nostres 
propis conflictes i experiències. La col·lectivització de les problemàtiques individuals, i 
posterior extrapolació a una història grupal, ens permet buscar alternatives col·lectives 
a situacions que habitualment resulten de difícil solució des d’una postura individual. 

Inscripcions per correu electrònic (contacte@dopamina.cat) o al telèfon 666 70 70 64


