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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

De l’11 al 29 de març de 2019
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 
16 a 20 h
Inscripcions on line:  
https://teixonera.inscripcionscc.com/

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
 

Una sola persona pot realitzar com a màxim 
tres inscripcions al mateix taller.

El pagament es pot fer on line, en efectiu o 
amb targeta de crèdit.

Per formalitzar les inscripcions són imprescin-
dibles les dades següents:

· Nom i cognoms
· DNI, NIE o passaport
· Data de naixement
· Adreça postal completa
· Número de telèfon

Tallers infantils i familiars: les inscripcions 
es fan presencialment a nom del pare/ mare o 
tutor i no disposen de subvenció per a aturats.

És indispensable que el pare/ mare o tutor 
del/ la menor emplenin un document, mit-
jançant el qual cedeixen el tractament de les 
seves dades, així com l’acceptació o no dels 
seus drets d’imatge.

En el cas dels tallers familiars, les inscrip-
cions preveuen la participació d’un adult i com 
a màxim dos infants al seu càrrec.

Subvencions per a aturats i persones amb 
diversitat funcional: les inscripcions amb 
subvenció solament es poden fer presencial-
ment i durant el període d’inscripcions. Data 
màxima per presentar la documentació: 29 de 
març de 2019 

Inici dels tallers: la setmana de l’1 d’abril 
2019

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

Les inscripcions són personals i intransferi-
bles.

Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·lici-
tar-ho presencialment o per correu electrònic, 
com a data màxima abans de l’inici de la se-
gona sessió del taller, independentment de si 
heu assistit a la primera sessió o no, i sempre 
que hi hagi places disponibles.

Devolucions
Per rebre la devolució voluntària de l’import 
del taller, cal notificar-ne la baixa presen-
cialment o per correu electrònic, com a data 
màxima, just abans d’iniciar-se la segona 
sessió, independentment de si s’ha assistit a 
la primera sessió o no. Un cop transcorregut 
aquest període de temps, ja no es retornarà 
l’import del taller.

En efectiu: Es farà a partir de la segona set-
mana del començament del taller, ja sigui per 
canvi de taller o per devolució, i independent-
ment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la 
data per poder recollir els diners.

Amb targeta: Es farà la devolució sempre 
que es presenti el rebut del pagament amb la 
targeta i es faci 30 dies després de la data del 
pagament. La devolució es farà en efectiu si 
no es poden complir tots dos requisits.

On-line: Les devolucions, les farà el Depar-
tament d’Administració en un termini màxim 
de 5 dies laborables després d’haver rebut 
la sol·licitud presencialment o per correu 
electrònic. S’avisaran els interessats perquè 
comprovin que els diners ja s’han reintegrat al 
compte corresponent.

*El Centre es reserva el dret de suspendre els 
tallers que no tinguin un nombre mínim de persones 
inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el 
bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es 
retornarà l’import abonat.



 

LLEGENDES:

 N  NOVETAT C  CÀPSULA G  ACTIVITAT GRATUÏTA

INFORMÀTICA I COMUNITAT 
DIGITAL 

 

1. INSTAGRAM
 

Què és Instagram, per a què serveix i com 
funciona. Aquí teniu el taller per posar-vos al 
dia. Aquesta xarxa social està pensada per 
“explicar la vida” en imatges i quan l’esteu 
vivint, portant a sobre el mòbil, no l’ordinador. 
La imatge és la “reina”.
Horari: divendres de 10 a 12 h
Durada: els dies 5 i 12 d’abril
Preu: 14,04 € (2 sessions)
Tallerista: Maria Martínez

 

2. FES-TE EL TEU WEB 
AMB WORDPRESS

 

Coneixeu el WordPress, un programari de codi 
obert, intuïtiu i senzill, que podeu usar per 
crear un lloc web interessant, un blog o una 
aplicació.
Horari: divendres de 10 a 12 h
Durada: els dies 17 i 24 de maig
Preu: 14,04 € (2 sessions)
Tallerista: Maria Martínez
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LLENGÜES

 

3. ANGLÈS 1
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’anglès.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: de l’1/4 al 3/6
Preu: 35,14 € (8 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

4. ANGLÈS 1-B
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’anglès.
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h
Durada: de l’1/4 al 3/6
Preu: 35,14 € (8 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

5. ANGLÈS 2 
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller d’anglès amb anterioritat.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

6. ANGLÈS CONVERSA
 

Taller de conversa sobre temes variats de 
forma entretinguda i menys estructurada, a 
partir del nivell mitjà.
Horari: dimecres de 20.30 a 22 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services
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7. FRANCÈS 1 
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements de francès.
Horari: dijous de 20.30 a 22 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

8. FRANCÈS 2
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller de francès amb anterioritat. 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 
 

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

9. MINDFULNESS
 

És un recurs que promou viure la vida amb 
més plenitud i gaudir d’un major benestar, 
energia i entusiasme. Ens endinsarem 
en aquesta pràctica a través de diverses 
disciplines com el ioga o la meditació, amb la 
finalitat de prendre consciència del cos físic, 
mental i emocional. 
Horari: dimarts de 19 a 20 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: per determinar

 

10. KUNDALINI IOGA
 

Ioga orgànic, energètic i espiritual que ajuda 
a corregir antics patrons, amb alegria i 
obertura del cor. Adreçat a tothom. Alguns 
dels seus efectes positius s’experimenten 
immediatament. Manté el cos en forma i 
entrena la ment per ser forta i flexible alhora 
que permet afrontar millor els canvis i l’estrès.
Horari: dilluns de 20 a 21.30 h
Durada: de l’1/4 al 3/6
Preu: 42,11 € (8 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti

 

IOGA (MÉS TERAPÈUTIC)
 

La pràctica del ioga redueix l’estrès, la 
sensació d’ansietat i ajuda a combatre 
els símptomes de la depressió. A més, 
incrementa l’autoestima i l’autoconfiança. Fent 
ioga aprendreu a dominar el cos mitjançant 
la pràctica d’asanes (postures), controlareu 
els corrents vitals per mitjà de la respiració 
i coneixereu tècniques de relaxació. El ioga 
afavoreix l’equilibri integral –físic i mental–, 
millora la flexibilitat i el to muscular. Cal portar-
hi roba còmoda i mitjons.

11. IOGA. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9 a 10 h

12. IOGA. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres de 10 a 11 h

13. IOGA. TARDA GRUP C
dilluns i dimecres de 18 a 19 h

14. IOGA. TARDA GRUP D
dilluns i dimecres de 19 a 20 h
Durada: de l’1/4 al 17/6
Preu: 52,71 € (18 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado

 

15. DEFENSA PERSONAL 
 

Com gestionar els conflictes i, arribat el 
moment, resoldre d’una manera ràpida i 
senzilla les situacions de perill.
Horari: dijous de 19.30 a 21 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Alexandre Rodrigo

 

16. TAITXÍ-TXIKUNG 
PER A LA SALUT

 

Combinació de tècniques d’origen xinès. Per 
mitjà de moviments i estiraments procurarem 
que l’energia vital flueixi d’una manera 
harmoniosa per tot el cos. 
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 5/4 al 21/6
*Els dies 3/5 i 7/6 no hi haurà classe
Preu: 31,58 € (9 sessions)
Tallerista: Àngel Rubí
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17. PILATES. DIJOUS
 

Metodologia d’entrenament que uneix 
l’aspecte físic amb el mental. En aquest taller 
combinarem un 
treball físic muscular amb exercicis de 
respiració i relaxació. El mètode Pilates es 
basa en la postura dels músculs centrals que 
ajuden a mantenir l’equilibri del cos, ensenya 
a ser conscients de la respiració i la correcta 
alineació de la columna vertebral.
Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas

 

18. PILATES. DISSABTE
 

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 6/4 al 15/6
*El dia 4/5 no hi haurà classe
Preu: 47,37 € (9 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

 

19. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP A
 

Tècnica per enfortir la musculatura del sòl 
pelvià i la faixa abdominal. Ajuda a perdre 
perímetre abdominal i aporta millo¬res 
estètiques, posturals i funcionals. Exer¬cicis 
que combinen la postura i la respiració, 
adreçats a disminuir la pressió de les vísceres 
sobre el sòl pelvià. S’aconsegueix evitar i 
prevenir possibles problemes d’incontinència 
urinària i de descensos vaginals, tant a la 
matriu com a la bufeta. 
Per a persones amb problemes de columna 
o hèrnia discal, i que han d’enfortir la faixa 
abdominal sense perjudicar el sòl pelvià. 
Contraindicat per a embarassades i persones 
amb la tensió arterial alta.
Horari: dijous de 19 a 20 h
Durada: del 4/4 al 13/06
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

20. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP B
 

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 4/4 al 13/06
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

21. COMBO ESTIRAMENTS + CORRECCIÓ 
POSTURAL + PILATES

 

Estiraments de totes les cadenes musculars, 
es potenciaran les postures correctes del cos 
amb exercicis de Pilates. Per a totes les edats
Horari: dimarts de 9.30 a 11 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

22. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL

 

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

23. CORRECCIÓ POSTURAL.  
TARDA GRUP A

 

Descobriu mitjançant exercicis suaus com 
potenciar la posició correcta del cos per evitar 
problemes de columna. Activitat per millorar 
la mobilitat articular, potenciar la musculatura 
abdominal i lumbar i millorar la forma física. 
Adreçat a persones que vulguin estar en 
forma d’una manera suau i entretinguda.
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas 

 

24. CORRECCIÓ POSTURAL.  
TARDA GRUP B

 

Horari: dijous de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Eli Casas
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25. TONIFICACIÓ TOTAL
 

Treball cardiovascular i tonificació muscular 
amb elements i al ritme de la música. 
Intensitat mitjana.
Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

26. ZUMBA STRONG
 

Tècnica d’entrenament a intervals d’alta 
intensitat, basada en la motivació amb música 
sincronitzada (tot i que cada usuari ho pot 
adaptar al seu nivell, aplicant més o menys 
intensitat a cada exercici). Cada part de la 
sessió va acompanyada de la música adient 
al ritme i a la intensitat de l’exercici. Dirigit a 
persones amb ganes de treballar el cos de 
manera constant a un ritme molt intens.
Horari: dimarts de 21 a 22 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

27. FIT-DANCE. GRUP A
 

Ball i gimnàstica que s’inspira en les músiques 
llatina i internacional, adequat per cremar 
calories. Taller d’intensitat alta. 
Horari: dimarts d’11 a 12 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

28. FIT-DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

29. ZUMBA A. DIMECRES
 

Esteu preparats o preparades per divertir-vos 
i posar-vos en forma? El Zumba® s’inspira 
en la música llatina i internacional per cremar 
calories mitjançant el ball.

Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

30. ZUMBA B. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

31. ZUMBA C. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

32. FEM MACRAMÉ
 

S’aprendran des de zero els nusos bàsics del 
macramé i s’incorporaran nusos nous més 
complexos per fer una peça personalitzada: 
penja-testo, tapis o altres.
Horari: dilluns de 10.30 a 12 h
Durada: 6 i 13 de maig 
Preu: 17,57 € (2 sessions) 
Cost del material: 6 € (a càrrec de l’alumne)
Tallerista: Marta López. Luz de papel

 

33. ENQUADERNACIÓ. 
DIARI DE VIATGE

 

Feu el diari que us acompanyi en els vostres 
viatges! Una enquadernació que
s’entrecreua com els dits de les mans. Dona-
rem màxim protagonisme als fils i
al paper. I sense cap mena d’adhesiu!
Fem-ho fàcil! També el podreu fer servir com a 
àlbum, receptari…
El que vosaltres vulgueu!
Horari: dilluns de 18.30 a 20.30 h
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Durada: 13, 20 i 27 de maig 
Preu: 21,05 € (3 sessions) 
Cost del material: 10 € (a càrrec de l’alumne)
Tallerista: Jes Casanova. Arquitectura del libro

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

 

34. DIBUIX I AQUAREL·LA 
 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix i 
l’aquarel·la, o per als que desitgin incremen-
tar-ne els coneixements: grafit, carbó, sèpies, 
pastels... Tècniques pictòriques, tan relaxants 
com expressives: aiguades, tintes, etc. 
Treballarem el dibuix des dels inicis amb un 
referent natural per, gradualment, desenvolu-
par el nostre estil. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dimecres de 10 a 12 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 58,56 € (10 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto

 

35. PINTURA I DIBUIX AMB TÈCNIQUES 
DIVERSES 

 

Dirigit a qui vulgui introduir-se en el dibuix o la 
pintura, o per als que desitgin incrementar-ne 
els coneixements, tant de l’art clàssic i tradi-
cional, com de les noves formes d’expressió 
contemporànies: pintura a l’espàtula, abstrac-
ció, cubisme, pintura matèrica, collage, etc. 
Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 58,56 € (10 sessions)
Tallerista: Silvia G. Armesto

MÚSICA I VEU

 

37. GUITARRA ESPANYOLA
 

Un recorregut pel món de les 6 cordes. 
Harmonia i repertori clàssic de la guitarra 
espanyola. Mà dreta i esquerra.

Harmonia: acords i diferents “voicings” (di-
buixos) per poder fluir sense problemes! Cal 
portar-hi la guitarra.
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Esteban Boero

 

37. INICIACIÓ AL CANT
 

Us agradaria aprendre a cantar? No arribeu a 
les notes agudes? Us falta aire quan canteu?
En aquest taller aprendreu la tècnica ne-
cessària per a conèixer i controlar la veu i 
poder gaudir plenament del cant. Es treballarà 
la respiració, la posició corporal, i l’emissió 
de la veu. S’aplicarà la tècnica al repertori 
de cançons que a cada alumne li interessi 
treballar.
Horari: dijous de 18 a 19 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

38. BALLET-GYM
 

Fusió de la tècnica del ballet clàssic amb la 
gimnàstica. Es combinen els estiraments, 
la tonificació i el treball cardiovascular 
per aconseguir un cos tonificat i elegant. 
Mitjançant el treball de “centre” i “barra”, es 
millora la postura, l’equilibri i la flexibilitat, al 
mateix temps que es redueix el greix corporal.
No es necessiten coneixements previs de 
ballet.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

N



BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

39. SALSA PER A TOTHOM
 

No cal apuntar-s’hi amb parella. Classes de 
salsa en parella i Lady Style per a elles, salsa 
per a tothom amb una línia de treball clara, 
intel·lectual, motriu i emocional. Molta diversió 
i ritme amb aquest ball social.
Horari: dijous de 21 a 22 h 
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

40. DANSA COUNTRY
 

Dansa basada en coreografies preestabler-
tes de diferents nivells de dificultat i amb 
els ritmes típics de la música country. Balls 
principalment en Line Dance, també en parella 
i cercle.
Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 5/4 al 21/6
*El dia 3/5 no hi haurà classe
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Xavier Badiella

 

41. SWING SOLO
 

Taller per aprendre a ballar swing de manera 
fàcil, pràctica i divertida. S’aprendran movi-
ments i passos per gaudir de la música swing 
sense haver de ballar amb una parella. Les 
classes són divertides i dinàmiques, ideals 
per carregar-se d’energia i millorar l’agilitat i la 
rapidesa de moviments.
Horari: divendres de 20 a 21.30 h
Durada: del 5/4 al 21/6
*El dia 3/5 no hi haurà classe
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Barcelona SwingCats

 

42. BALLS DE SALÓ INICIACIÓ
 

Recomanable assistir-hi amb parella. Primer 
trimestre: vals, pasdoble, fox i txa-txa-txa. 

Segon trimestre: swing, rock i tango. Tercer 
trimestre: salsa, merengue i bachata.
Horari: dissabte de 17 a 18.30 h 
Durada: del 6/4 al 15/6
*El dia 4/5 no hi haurà classe
Preu: 47,37 € (9 sessions )
Tallerista: Jordi Traver

 

43. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella. 
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h
Durada: del 6/4 al 15/6
*El dia 4/5 no hi haurà classe
Preu: 47,37 € (9 sessions )
Tallerista: Jordi Traver

TALLERS FAMILIARS 

La tarifa comprèn la participació d’un adult i 
com a màxim dos infants.

 

44. IOGA FAMILIAR AMB NADONS  
 

Practicar ioga amb el nadó dona un espai 
de qualitat i connexió entre mares i infants. 
La respiració i la meditació obren un camí 
de pau, calma i confiança tan necessària en 
aquesta etapa de la criança.
Cal dur manta o tovallola.
Edat: infants fins als 18 mesos
Horari: dimarts de 10.30 a 11.30 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu familiar: 41,02 € (10 sessions) GRUP 
REDUÏT
Tallerista: Inma Jodar Heredia

 

45. BABY MUSIC
 

Taller de sensibilització musical per a nadons 
i les seves famílies. Mitjançant la música, 
els massatges i els contes s’estimula la 
sensibilització del nadó a la vegada que es 
fomenta el vincle entre el nadó i el seu pare i 
mare. 
Una activitat on els pares obtindran eines per 
relaxar-se, estimular-se i expressar-se amb 



la seva criatura tot passant una estona d’allò 
més agradable amb altres famílies.
Edat dels infants: fins als 3 anys 
Horari: dijous de 17 a 18 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 41,02 € (10 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

 

46. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT
 

Aprenem anglès d’una forma lúdica i divertida.
Edat: per a infants de 4 i 5 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

47. ANGLÈS REFORÇ ESCOLAR
 

Classe d’anglès adreçada a nenes i nens 
que vulguin gaudir i millorar aquesta llengua, 
fent un reforç de l’aprenentatge i rendiment 
escolar.
Edat: per a infants de 1r i 2n curs d’ESO
Horari: dimarts de 18.30 a 19.30 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

48. JUDO
 

Aprèn aquesta art marcial que es va 
desenvolupar al Japó i que és un punt de 
trobada entre l’esperit i el cos. No fa falta 
quimono.
Edat: per a infants dels 6 als 12 anys
Horari: dijous de 18 a 19 h
Durada: del 4/4 al 13/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Alexandre Rodrigo
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49. GUITARRA ESPANYOLA INFANTS
 

Un recorregut pel món de les 6 cordes. 
Harmonia i repertori clàssic de la guitarra 
espanyola. Mà dreta i esquerra.
Harmonia: acords i diferents “voicings” (dibui-
xos) per poder fluir sense problemes!
Pedagogia adaptada als infants i als seus 
interessos. Amb una selecció de temes 
adients a l’edat dels participants. Cal portar-hi 
la guitarra.
Edat: per a infants a partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Esteban Boero

 

50. DANSA JAZZ INFANTIL
 

En aquestes classes es treballaran diferents 
coreografies amb cançons actuals i jocs 
musicals.
Els objectius de les classes són iniciar-se o 
millorar el ritme musical, la coordinació en el 
ball, la percepció espacial i el treball en grup.
Edat: per a infants dels 4 als 7 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 2/4 al 11/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu pas a Pas

 

51. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC
 

Taller on es treballaran jocs relacionats amb 
la música i s’iniciarà als infants en els primers 
passos i tècnica del ballet clàssic. Es farà 
tècnica de centre, barra i diagonals.
Els objectius del taller són iniciar-se en la 
tècnica del ballet clàssic, l’elasticitat, la força, 
la coordinació en el ball, la percepció espacial 
i el treball en grup.
Edat: per a infants a partir dels 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 3/4 al 19/6
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a pas



AL MES D’ABRIL

 

EXPOSICIÓ
 

Del 2 al 23 d’abril
RODA MÓN I AGITA EL TEU ENTORN AMB 
UN CAMP DE VOLUNTARIAT
Exposició itinerant del Servei Civil 
Internacional
Mitjançant un recull de les millors fotos preses 
pels voluntaris durant els camps de treball en 
els quals han participat, es vol donar visibilitat 
al treball i la dedicació dels voluntaris i 
difondre els projectes de l’SCI. Es tracta d’una 
forma de comunicació i representació visual 
de les emocions experimentades durant les 
experiències del camp.
L’exposició es divideix en diferents 
parts, que abasten i expliquen el treball 
de l’entitat i la transformació social que 
s’intenta implementar. Les categories són: 
interculturalitat, transformació social, justícia 
climàtica i voluntariat.

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

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

Dissabte 6 d’abril de 10.30 a 13.30 h
KUNE
La companyia Kernel Dance Theatre 
desenvolupa KUNE: un mètode de moviment 
per als seus processos creatius.
L’objectiu d’aquest mètode és crear un estat 
present i disponible en els cossos a través 
d’exercicis i patrons d’arts marcials, dansa 
contemporània i teatre.
Podríem dir que el mètode KUNE ens permet 
millorar l’autoconeixement del cos a partir del 
treball en equip.
Amb KUNE volem fer aflorar la dansa que un 

no controla. Lluny d’una dansa física i mental, 
treballem i ens apropem a un aspecte més 
fisiològic i visceral, és a dir, desenvolupar el 
funcionament natural i instintiu del cos i ballar 
al so de les emocions més immediates.
Dirigit a: tot tipus de persona interessada en el 
món del moviment.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.
Cal inscripció prèvia.

 

MOU EL COS PER A LA SALUT AMBIENTAL
 

Dissabte 27 d’abril a les 12 h
A la plaça Herta Frankel, al costat del Centre 
Cívic
Taller gratuït adreçat al públic familiar. 
L’activitat es basa en la dansa, la percepció 
auditiva i l’expressió corporal, a través de la 
qual reconeixerem situacions de contaminació 
acústica i trobarem maneres d’evitar-les.
Organitzat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona dins del ”Programa d’educació per 
a la Sostenibilitat” de l’AMB.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.
Cal inscripció prèvia.

AL MES DE MAIG

 

EXPOSICIONS
 

Del 25 d’abril al 8 de maig
CONEGUTS / DESCONEGUTS
Exposició de fotografies a càrrec de Judit 
Rodríguez.
Tribut a la silenciosa dansa subtil de les 
persones que componen les peces del nostre 
dia a dia. La quotidianitat al barri plasmada 
en una sèrie de retrats que tenen com a 
protagonistes les persones que formen una 
part integral del microcosmos en el qual vivim.

CICLES I ESPECTACLES HIVERN 2019 G



Del 2 al 23 de maig
EN DANSA
Una exposició / instal·lació on el moviment 
de la dansa s’expressa amb branques, roba, 
paper i traç.
Artistes: Mercè Abril, Liliana Figini, Pilar 
Montserrat i Marta Jiménez

 

DID. DIA DE LA DANSA
 

Divendres 3 de maig a les 18 h 
A la plaça Herta Frankel
Mostra de ball amb grups i entitats del barri, 
amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 
Al finalitzar tindrà lloc la inauguració de la 7a 
edició del cicle “Territori en dansa”. 
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic

 

TERRITORI EN DANSA. 7A EDICIÓ
 

2, 3, 4 i 5 de maig de 2018
Cap de setmana dedicat a la dansa 
Tres dies imprescindibles per als amants 
de la dansa, per als professionals, per als 
aficionats, per als curiosos...
Actuacions, espectacles, concursos, tallers, 
xerrades, projeccions, exposicions, tallers 
especialitzats i moltes coses més.
Consulteu-ne la informació específica a
territoriendansa.wordpress.com
www.facebook.com/TerritoriEnDansa

 

TROBADA DE COL·LECCIONISME
 

Diumenge 5 de maig de 10 a 13 h 
Al menjador social de la Parròquia Sant Cebrià
XXII TROBADA DE COL·LECCIONISME DE 
PUNTS DE LLIBRE DIADA DE SANT JORDI 
CIUTAT DE BARCELONA 
A càrrec d’El Troc, Associació Catalana de 
Col·leccionistes
Col·laboració: Ajuntament de Barcelona, 
Centre Cívic Teixonera i La Bruixa del Punt
S’editarà un punt de llibre commemoratiu.

MINI CONCERT AL VESPRE
 

Dijous 16 de maig a les 19 h
POP D’ÚLTIMA GENERACIÓ! 
A càrrec d’ALMAR. Marc Segarra (guitarra i 
cors) i Alba Torroella (veu)
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials.

 

SORTIDA CULTURAL
 

Dissabte 18 de maig 
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
PEDRALBES
El Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes, fundat l’any 1327 per la reina 
Elisenda de Montcada, constitueix un 
testimoni cultural i històric únic de la 
comunitat de clarisses que hi ha viscut 
ininterrompudament des del 1327 fins a 
pràcticament avui dia. Els prop de 700 anys 
d’història del monestir constitueixen un 
testimoni únic no només de la vida monacal 
de la comunitat de clarisses, sinó també 
de la història de la ciutat de Barcelona i de 
Catalunya. A la visita guiada hi descobrireu el 
claustre gòtic més gran d’Europa; la capella 
de Sant Miquel, amb les seves pintures 
gòtiques conservades gairebé intactes; 
l’església, que preserva bona part dels vitralls 
medievals; la tomba de la fundadora del 
monestir, Elisenda de Montcada, i el ric tresor 
artístic de la comunitat.
Punt de trobada: A les 11 h a la porta del 
Monestir. L’activitat és gratuïta i guiada, però 
l’entrada al Monestir no està inclosa. Cada 
persona haurà de pagar la seva entrada que 
té un cost de 3,50 €
Cal inscripció prèvia a partir de dimarts 16 
d’abril. Places limitades. Inscripcions on 
line: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN 
 

Dijous 30 de maig a les 10.30 h
VINE A BALLAR SALSA!
Ballar és una manera fàcil i divertida de fer 
activitat física. Aporta múltiples beneficis al 
cos i també molts beneficis mentals, tant 



Tanzmainz, Staatstheater Mainz a Alemanya. 
GN|MC. Guy Nader | Maria Campos són 
artistes residents al Mercat de les Flors, 
Barcelona.
Consulteu-ne la informació específica i les 
xarxes socials. Cal inscripció prèvia.

 

EXPOSICIÓ
 

Del 6 al 27 de juny
EL TALLER DE PINTURA
Pintures a càrrec dels alumnes del taller de 
pintura del Centre Cívic. Sota la direcció de 
Silvia Armesto

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN 
 

Dijous 13 de juny de 10 a 12.30 h
FEM AMB MACRAMÉ UN PENJA TESTOS
Crearem un penja testos de macramé amb 
un cèrcol de fusta per poder penjar del sostre 
o d’on vulguem. Aprendrem els nusos més 
bàsics del macramé nus quadrat, nus mitjà i el 
de tancament. 
Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

SORTIDA CULTURAL
 

Dissabte 15 de juny en horari de tarda
PARC NATURAL DE COLLSEROLA - RUTA 
ENTORN PANTÀ
No cal allunyar-se de la ciutat per poder 
gaudir de passejades per la natura. 
A peu de la sortida dels FCG de la parada del 
Baixador de Vallvidrera un es pot endinsar al 
Parc Natural de Collserola. 
Veurem Vil·la Joana, lloc on Jacint Verdaguer 
va passar els seus últims dies, l’església de 
Santa Maria de Vallvidrera que era l’antiga 
parròquia del nucli de Vallvidrera i el pantà de 
Vallvidrera. Aquest pantà es va inaugurar el 
1864 perquè el municipi de Sarrià, en aquell 
moment municipi independent de Barcelona, 
tingués una reserva d’aigua potable. 
Punt de trobada: A les 17 h a l’estació 
Baixador de Vallvidrera, dels Ferrocarrils 
Catalans. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a partir 
de dimarts 14 de maig. Places limitades. 

en l’aspecte psicològic com en el fisiològic: 
Enforteix els músculs, augmenta la flexibilitat 
i la resistència, millora la coordinació i 
l’equilibri, ajuda a controlar la pressió 
sanguínia, a pal·liar dolors articulars i a 
prevenir l’osteoporosi, manté el nostre cervell 
més irrigat, ajuda a exercitar la memòria, 
redueix l’estrès i allunya la depressió. A càrrec 
de Marc Molero. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscriure-s’hi prèviament. Inscripcions on 
line: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

AL MES DE JUNY

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

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

Dissabte 1 de juny de 10.30 a 13.30 h
AVAILABLE BODY
Impartit per Maria Campos
Treball mixt de tècnica release i treball de 
sòl. A través d’exercicis i seqüències de 
moviment, es dona èmfasi a la consciència 
espacial, al bon ús i alineament corporal i a 
l’eficiència de moure’s de manera orgànica 
i energètica. Es juga amb la dinàmica, els 
canvis de pes i la localització d’un centre baix 
per poder entrar i sortir del terra amb facilitat. 
Tot partint de la comprensió del moviment 
com a força interna i força motora.
Maria Campos va estudiar a SEAD, Àustria, i 
es va llicenciar a l’Escola Superior de les Arts 
d’Amsterdam (MTD) el 2003. Ha treballat amb 
Meekers, Protein Dance, Sol Picó i Àngels 
Margarit / Cia. Mudances, entre d’altres.
GN|MC. Guy Nader | Maria Campos 
col·laboren junts des de 2006. El seu treball 
ha estat presentat a diferents festivals i teatres 
internacionals i nacionals. GN|MC han estat 
convidats a crear per a diferents companyies 
prestigioses europees i han estat guardonats 
amb el premi nacional de teatre a Alemanya: 
Der Faust 2017 per Fall seven times creat per 



Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

TALLERS EN ACCIÓ
 

Dijous 13 de juny a la tarda
A la pl. Herta Frankel
Els tallers del Centre Cívic surten al carrer. 
Cloenda de fi de curs 
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic 

 

FESTA MAJOR
 

DELS BARRIS DE LA TEIXONERA, 
MAS FALCÓ I PENITENTS
Del 2 al 16 de juny de 2019
Per a més informació, consulteu-ne el 
programa específic

T@XO.NET

 

SERVEIS PERMANENTS
 

T@XO [INTER] NET 
Servei gratuït d’ordinadors per connectar-se 
a Internet.
Horari: de dilluns a divendres d’11.30 a 14 h i 
dimecres de 17 a 19 h

CLUB DE LA FEINA 
Servei d’ajuda per cercar feina, elaborar un 
currículum, donar-se d’alta del SOC, obrir un 
compte de correu... No cal cita prèvia. 
Horari: dimecres d’11.30 a 14 h i de 17 a 19 h

HORARI ASSISTIT D’ORDINADORS
Si teniu alguns dubtes bàsics i necessiteu 
aclarir-los, aquí us hi ajudem!
Horari: dimarts de 17 a 18 h i dimecres de 10 
a 11 h

ESPAI D’ESTUDI
La sala d’estudi és un servei pensat per donar 
suport a l’estudi, garanteix un clima favorable 
per a la concentració i el treball. L’accés és 
per a tots/es els/les estudiants de 14 anys en 
endavant. 
Horari: de dilluns a divendres d’11.30 a 14 i 
dimecres, dijous i divendres de 19 a 21 h 

ESPAI DE DEURES ESCOLARS
Espai d’estudi amb accés als ordinadors de 
l’aula per tal d’accedir als recursos que ofereix 
intenet per fer els deures.
Horari: dilluns i dijous de 17 a 19 h

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES 
El Centre Cívic Teixonera disposa d’un punt 
d’intercanvi de llibres. Agafeu tots els llibres 
que us vingui de gust llegir i/o deixeu els 
que ja no feu servir. S’accepten tot tipus 
de llibres en bon estat, excepte diccionaris, 
enciclopèdies i manuals. Donem una nova 
vida als llibres!
Horari: en l’horari d’obertura de l’equipament, 
sempre que la sala no estigui ocupada. 

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA
Voleu practicar la llengua catalana?



line: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

Dimarts 7 de maig a les 18 h 
PARLEM-NE? ESPAI DE TROBADA PER A 
FAMÍLIES. INICIACIÓ A L’ALIMENTACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA
En aquesta xerrada aprendrem a identificar 
quan està preparat el nostre nadó a començar 
a menjar. Sabrem com començar amb 
l’AC tant si volem provar BLW “Baby Led 
Weaning” com si ens llancem amb farinetes. 
Descriurem aquests dos mètodes amb els 
avantatges i desavantatges de cada un. 
Repassarem en detall l’ordre en què oferir 
els aliments per crear bons hàbits des del 
primer dia i us endureu una còpia de llistat 
d’aliments ordenats per “passos” i no per 
mesos, precisament, per respectar el ritme de 
creixement de cada nadó i treure l’estrès que 
sol acompanyar aquest procés. La idea és 
gaudir d’aquest moment tan bonic en la vida 
del nen sabent que està sent nodrit! Dirigida 
a famílies amb nadons. A càrrec de Carolina 
Harboe, mare, nutricionista, terapeuta i 
cooking coach. Els bebès i infants són 
benvinguts a la xerrada.

Dimecres 8 de maig a les 10 h
SESSIÓ DE RECURSOS LINGÜÍSTICS 
Xerrada que pretén oferir i divulgar eines 
lingüístiques gratuïtes que es poden trobar a 
la xarxa, amb l’objectiu de resoldre dubtes i 
augmentar la qualitat lingüística dels textos. 
Algunes d’aquestes eines són l’Optimot, la 
nova gramàtica, els diccionaris terminològics 
del Temcat...
A càrrec d’una tècnica del CNL de Barcelona 
de la Delegació d’Horta-Guinardó.

Dimarts 18 de juny a les 18 h 
REFLEXIÓ SOBRE LA MORT DIGNA
Aquesta xerrada pretén augmentar el 
coneixement i l’empoderament de la 
ciutadania sobre el seu dret a la llibertat i 
l’autonomia en la presa de decisions respecte 
al propi procés de final de vida, fent especial 
esment al Document de Voluntats Anticipades 
(DVA). Veurem tres films curts i dos testimonis 
reals.
Debat obert a càrrec de l’associació DMD, 

Feu-vos voluntari o aprenent lingüístic i veniu 
a l’espai t@xonet a conversar! 
Més informació a: http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlbarcelona/voluntaris/
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 11.30h

ACTIVITATS SALA T@XO.NET

 

EXPLICA’M UN CONTE 
 

Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera 

Dimarts 30 d’abril a les 18 h
“CONTES CONTATS I CANTATS”
Descobreix els desitjos que amaga la Lluna 
en aquestes històries fetes per ser contades i 
cantades. Aquesta és una sessió de paraules, 
música i moviment perquè 
els contes estan vius quan els posem veu i 
s’escapen per la punta de la llengua, dels dits 
i, fins i tot, per la planta dels peus.
A càrrec d’Alicia Molina. Adreçat a infants de 
4 a 9 anys, acompanyats d’un adult. 

Dimarts 4 de juny a les 18 h
“L’ABIYOYO” 
Basat en una cançó sud-africana i una història 
popular.
Ningú vol sentir la música, quan el nen Joanet 
juga amb el seu ukelele ... Clink, clunk, 
clonk. I ningú vol veure com el seu pare fa 
desaparèixer les coses ... Zoop! Zoop! Fins 
que un dia, el temible gegant Abiyoyo apareix 
de sobte a la ciutat i tots els ciutadans corren 
per la seva vida i la vida dels seus fills. Res no 
pot aturar el terrible gegant Abiyoyo, és a dir, 
res excepte el so encantador de l’ukelele i el 
misteriós poder de la vareta màgica. 
A càrrec de la Companyia La Sal d’Olot. 
Adreçat a infants de 4 a 9 anys, acompanyats 
d’un adult. 

 

XERRADES
 

Aforament limitat a totes les activitats. Es 
recomana inscripció prèvia. Inscripcions on 



entitat sense ànim de lucre fundada l’any 
1984 que defensa la llibertat de tota persona 
a decidir el moment i la manera de finalitzar 
la seva vida, especialment quan pateix un 
deteriorament irreversible i un sofriment 
insuportable. 

 

RACÓ DIGITAL INFANTS / CLICK@TS
 

PROGRAMEM UN JOC MUSICAL
Dimarts 14 i 21 de maig de 18 a 19.30 h
En aquestes dues sessions programarem 
un joc musical amb circuits elèctrics, placa 
makey makey i el programa scratch. Activitat 
adreçada a infants de 8 a 13 anys. Dues 
sessions d’una hora i mitja. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia, per part del tutor/a del 
menor, de forma presencial al Centre Cívic. 

 

ENGLISH KULTUR KLUB 
 

Classe dirigida, oberta i gratuïta d’anglès on 
l’objectiu és parlar i practicar l’idioma, de 
manera pràctica i amena, sempre amb l’ajuda 
d’un professor qualificat que guiarà la sessió. 
Activitat bimensual. Apunteu-vos al Klub!
Properes sessions programades:
Dimarts 9 d’abril i 11 de juny de 19.30 a 21 h 
Activitat gratuïta. Es recomana inscripció 
prèvia. Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

CULTUR CLUB CATALÀ
 

Dimarts 28 de maig de 19.30 a 21 h 
Sessió dirigida per un professor on de manera 
amena i entretinguda practicarem el català 
parlat. Us oferim un espai on practicar i parlar 
amb altres persones que com vosaltres volen 
perdre la por a parlar en català. 
Activitat gratuïta. Es recomana inscripció 
prèvia. Inscripcions on line: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

ALTRES SERVEIS

CASAL INFANTIL 

Tel. 93 256 33 82
Horari d’informació: de dimarts a divendres de 
15.30 a 17 h

PIAD. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A DONES

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) unifiquen el seu número de telèfon i 
s’incorporen així al telèfon d’atenció telefònica 
de serveis socials el
936 197 311, en horari de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h, 
en el qual es podrà sol·licitar informació sobre 
el servei, demanar, canviar o anul·lar una cita, 
entre moltes d’altres consultes. Us recordem 
que també es pot sol·licitar cita prèvia per a 
ser ateses presencialment en els horaris que 
s’indiquen en cada PIAD. En el PIAD d’Hor-
ta-Guinardó són els dilluns de 9 a 10 h i els 
dimarts de 18 a 19 h. Mes informació a www.
bcn.cat/dona



Centre Cívic Teixonera

Arenys, 75. 08035 Barcelona. 
Tel. 93 256 33 88
Bus: H4, V15, 19, 27, 60, 119
Metro: Vall d’Hebron (L3-L5). El Coll-La Teixonera (L5). 
Sortida c/ Arenys 

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

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

C. d’Arenys C. de Plutó

Ronda de Dalt

C. de Fastenrath

C. de Trueba


