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Inscripcions dels tallers

Inscripcions a partir del dilluns 11 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, discapacitat o trastorn de 
salut mental sever es faran de forma presencial de l’11 al 22 de març.

• Per beneficiar-te de reduccions de tarifes cal que presentis la documentació i 
facis la inscripció presencialment al centre.

• 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 26 de març al 4 de juny
Grup II: Dimarts, de 11.05 a 13.05 h · Del 26 març al 4 de juny
Grup III: Dimecres, de 19.15 a 21.15 h · Del 27 de març al 12 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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Professora: Judith Anglada 
Dijous, 19.30 - 21.30 h · Del 28 de març al 6 de juny
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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AQUAREL·LA PER 
A PRINCIPIANTS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres de 9.30 a 11.30 hores · Del 27 de març al 12 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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PINTURA
A L’OLI
Professora: Gabriela Galileo
Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores ·  Del 26 de març al 4 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 25 de març al 3 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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INICIACIÓ A LA 
FOTOGRAFIA
Professora: Luis Giménez
Divendres, de 12.30 a 14 h · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

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.
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INICIACIÓ A 
PHOTOSHOP
Professora: Luis Giménez
Divendres, de 10.30 a 12 h · Del 29 de març al 7 de juny
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció:

El taller d’iniciació a Adobe Photoshop es centrarà en el funcionament del programa i la 
seva metodologia de treball per capes. Una vegada compresa la interface i les seves pos-
sibilitats farem pràctiques d’acord amb els interessos del grup: restauració de fotografies 
antigues, fotomuntatges, retoc de llums, etc.

 

Requisits:

Per a realitzar el taller és necessari tenir un coneixement intermedi del funcionament 
de l’ordinador.
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BOLLYWOOD
INICIACIÓ
Professora: Violane Nalini
Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 27 de març al 12 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 27 de març al 12 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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ZUMBA

Professor: Enrique Dorado 
Dilluns, de 20.30 a 22  h · De l’1 d’abril al 3 de juny
12 hores · Preu: 42,11 €

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.

 



GA
ST

RO
N

OM
IA

 I 
AL

IM
EN

TA
CI

O



21

GA
ST

RO
N

OM
IA

 I 
AL

IM
EN

TA
CI

O
CUINA TRADICIONAL 
CATALANA
Professora: Oscar Vallés
Dijous, de 19.30 a 21.30 hores · Del 28 de març al 6 de juny
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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CUINAR AMB 
ESPÈCIES
Professora: Montse Medina
Dissabte 27 d’abril, 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 7€ 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 10 d’abril, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Benín · Dimecres 8 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Iran · Dimecres 22 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Itàlia · Dimecres 29 de maig, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Hongria · Divendres 31 de maig, de 19.30 a 21.30h · Gratuït*

 - Marroc · Dimecres 5 de juny, de 19.30 a 21.30 h · Preu: 7,02€

 - Rússia · Dimecres 12 de juny, 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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LA BASE DE LA 
CUINA, APRENDRE 
A CUINAR
Professor: Santiago Quaroni
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 2 d’abril a l’11 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 30 € en concepte de material al tallerista.
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PATÉS 
VEGETALS
Professora: Montse Medina
Dissabte 25 de maig, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

Els patés són una manera fàcil d’aportar un plus de proteïna als nostres àpats, d’introduir 
verdures, d’aprofitar restes de menjar... Els que comprem són molt cars, per això és im-
portant saber-los fer a casa.

En aquest taller produirem quatres patés diferents amb ingredients fàcils de tenir a casa 
i veurem com fer-los servir en els diferents àpats del dia.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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REBOSTERIA 
VEGANA SALUDABLE
Professora: Montse Medina
Dissabte 4 de maig, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

El dolç ens dona satisfacció i alegria, fa festa i ens convida a compartir bons moments. 
Si vols aprendre a preparar dolços sense productes animals, però amb molt de sabor i 
bona presentació aquest és el teu taller.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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TAPES I APERITIUS 
VEGETARIANS
Professora: Montse Medina
Dissabte 6 d’abril, de 10 a 14 hores
4 hores · Preu  14,04 € 

Descripció:

Les tapes i aperitius poden ser l’entrada a un àpat festiu, a un dinar informal o la forma 
més exquisida de fer un mos entre hores. Sigui com sigui, també pot ser sinònim de 
aliment saludable amb un xic de capritxós. En aquest taller elaborarem tapes i aperitius 
aptes per vegetarians però que agradaran a tots.

Requisits:

Aquest taller té un suplement de 7€ en concepte de material.
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CREACIÓ D’UNA 
WEB DES DE ZERO
Professora: Andrea García 
Dimarts 7 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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DESCOBREIX RECURSOS 
DIGITALS PER  SORPRENDRE 
ALS TEUS INFANTS
Professora: Andrea García 
Dimarts 14 de maig, de 18.30 a 21.30 hores
3 hores · Preu  10,53 €  

Descripció:

Els teus infants dominen els dispositius tecnològics millor que tu? Segurament la res-
posta és “Si” “Sense dubte”. És normal! ells son natius digitals i potser tu no tens cap do-
mini d´informàtica... Per això mai t’haguessis imaginat que es donaria aquesta situació: 
deixar als teus infants bocabadats amb els teus coneixements. Aquest taller està pensat 
perquè descobreixes webs i recursos per sorprendre a la canalla. Els faràs trucs amb el 
teu mòbil, els mostraràs llocs increïbles i podreu jugar plegats amb eines molt sencilles.

Programa:

1) Internet per a nens. Què cal tenir en compte quan parlem de tecnologia i canalla? 
Com fer servir Internet de forma segura.
2) Descobreix eines per sorprende als teus infants
3) Proba aquestes eines.
 Veurem eines com:
 Pintar graffitis digitals
 Fer que els dibuixos dels nens parlin
 Convertir els dibuixos dels nens en joguines.
 Jugar online
 Tocar instruments
 Escoltar i manipular sorolls
 Fer fotomuntatges
 Crear realitat augmentada.

Requisits:

No cal que tinguis cap coneixement tecnològic. Totes les eines que farem servir són 
molt senzilles.
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EXCEL: INICIA’T 
ALS FULLS DE CÀL-
CUL
Professor: David Lladó
Dilluns, d’ 11 a 12.30  hores · Del  25 de març al 29 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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EXCEL: APROFUN-
DEIX AlS FULLS 
DE CÀLCUL
Professor: David Lladó
Dilluns, d’ 11 a 12.30 hores · Del 6 al 27 de maig 
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

• 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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INFORMÀTICA I 
INTERNET A LA 
CARTA
Professora: Maria Martínez
Dimarts, de 10 a 12 hores · Del 7 de maig al 4 de juny 
10 hores · Preu  35,09 €   

Descripció
Pregunta totes aquells dubtes que tens i ningú et respon sobre el món de la informàtica i Internet. Les 
tasques per internet estan a l’ordre del dia. Aprèn de forma clara, senzilla i dinàmica. A més, en aquest 
taller fugin per complet de la teoria i ens dedicarem a experimentar, jugar i gaudir amb la tecnologia.

Programa:
- INTERNET, CORREU ELECTRÒNIC AMB ORDINADOR,TABLET I MÒBIL
Porta el teu telèfon, treballa amb els nostres ordinadors i aprèn a fer vídeo trucades, crea un compte 
de correu, comunica’t amb un xat. A més podràs aprendre a traspassar les teves fotos des del mòbil a 
l’ordinador i organitzar-les en carpetes. I fer copies de seguretat.
- BUIDA EL TEU MÒBIL
Tens el mòbil ple i no pots fer més fotos o instal·lar aplicacions noves? Veurem quins elements ocupen 
més espai i com podem fer neteja d’arxius innecessaris i aplicacions que no fem servir.
- MÓN GOOGLE
Descobreix totes les aplicacions gratuïtes que pots usar amb Google tan des del teu ordinador com des 
del teu mòbil o tauleta. El núvol de Drive, el calendari, la agenda, els mapes i ubicacions...
- ORGANITZA EL TEU ORDINADOR
Aprendrem com podem treure el millor profit del nostre ordinador i que es converteixi en una eina 
pràctica i útil. Organitza la informació del teu escriptori, aprèn a crear carpetes, a endreçar i eliminar 
arxius ...i molt més.
- TASQUES PER INTERNET:
Reserva i pagament de vols, viatges i hotels. YouTube, gaudeix dels vídeos i la música que t’agrada i 
comparteix el contingut amb els teus amics, la teva família. 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 y Google Sky, no tornaràs a estar avorrit. Xarxes socials, 
descobreix quina es la teva.

Requisits
No és necessari tenir coneixements previs. 
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INFORMÀTICA I 
INTERNET: COMENÇANT 
DES DE ZERO
Professora: Maria Martínez
Dimarts, de 10 a 12 hores · Del 26 de març al 30 d’abril 
10 hores · Preu  35,09 €    

Descripció

Aprèn a treure rendiment, d’una manera divertida i fàcil, del teu ordinador portàtil i 
gaudeix de la gran finestra d’Internet.

Amb: Portàtil, Tablet, Mòbil, Pendrive, llibreta i bolígraf.

Programa

- INFORMÀTICA:

Presentació dels elements que componen un ordinador maquinari i programari i fun-
cionament bàsic. Aprendrem a gestionar i administrar arxius i carpetes i a fer ús del 
correu electrònic així com d’altres mitjans i recursos d’internet de forma eficient. 

- INTERNET:

· Descobrirem els serveis que ens ofereix Google, Youtube, la nevegació d’incògnit, el 
correu electrònic, la missatgeria instantània i les xarxes socials.

Requisits

No és necessari tenir coneixements previs. 
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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 21 de maig, 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
Grup dimecres: de 18.30 a 20 h · Del 27 de març al 12 de juny
Grup divendres: de 17.30 a 19 h · Del 29 de març al  7 de juny
15 hores · Preu 39,93 €
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SMARTPHONES
DES DE ZERO
Professora: Maria Martínez
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 28 de març al 2 de maig
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 10 a 12 hores · Del 9 de maig al 6 de juny
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 28 de maig, 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
Dimecres, de 10 a 12 hores· Del 27 de març al 12 de juny
20 hores · Preu: 70,18 € 
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 28 de març al 6 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
Dijous, de 12 a 14 h · Del 28 de març al 6 de juny
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
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimecres, de 19.30 a 20.30 hores · Del 27 de març 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 19.30 a 21 hores · Del  26 de març al  4 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 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  26 de març al  4 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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GUITARRA
INICIACIÓ
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 16.30 a 17.30 hores · Del 28 de març al 6 de juny
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 28 de març al 6 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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GUITARRA
AVANÇAT
Professor: Damian Dichi
Dijous, de 20.30 a 22 h· Del 28 de març al 6 de juny
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 28 de març al 6 de juny
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.
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IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h · Del 26 de març al 6 de juny
grup II:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h ·  Del 25 de març al 17 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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IOGA INICIACIÓ

Professora: Laura Tornero
Divendres de 17.30 a 19.30 hores · Del 29 de març al 7 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 26 de març al 6 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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Professora: Inés Dias
Dimecres, d’11.30 a 13 hores · Del 27 de març al 12 de juny
15 hores · 52,64 €

Descripció:

Basat en diferents mètodes d’entrenament, com el Pilates, el ioga i el Feldenkrais, aquest 
taller vol millorar la connexió del cos amb la ment al desenvolupar la consciència cor-
poral del moviment. Aconseguirem patrons més eficients, practicant moviments amb 
control, fluïdesa i elegància. Amb aquest taller aconseguirem un cos més tonificat, un 
consciència corporal més desenvolupada, una connexió més fort del cos amb la ment i 
benestar general.

Programa:

- Bases d’anatomia i respiració

- Elongació en moviment

- Estabilització en moviment

- Coordinació

- Alliberament d’espatlles i coll

- Abdominals eficients

- Enfortiment de tot el cos

Requisits:

Es recomana portar roba còmode i una tovallola.

 

MOVIMENT 
CONSCIENT
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PILATES
Professora: Inés Dias
Dimarts, de 12.40 a 14.10  hores · Del 26 de març al 4 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.
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TALLER DE 
NEUROTEATRE
A càrrec de: Dopamina, art i neurociència
Dilluns de 17 a 19 hores · Del 25 de març al 3 de juny
18 hores · Preu: 63,16 € 

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 622 65 18 81


