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INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 16 al 26 de setembre de 2019.
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 
16 a 20 h.
En el cas dels tallers càpsules les inscripcions 
finalitzen una setmana abans de l’inici del 
taller.
Inscripcions en línia: 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
 

Una persona pot fer un màxim de tres inscrip-
cions per a un mateix taller.

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

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

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 empleni un document, mitjançant el 
qual cedeix 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 sub-
venció solament es poden fer presencialment 
i durant el període d’inscripcions. La data 
màxima per presentar la documentació serà 
divendres 4 d’octubre. 

Inici dels tallers: la setmana del 30 de  
setembre de 2019 

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
 

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 
s’ha 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 trimestral, cal notificar-ne la baixa 
presencialment 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 
per cap motiu l’import del taller. En el cas dels 
tallers càpsula la data màxima és abans de 
l’inici 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.

En línia: 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. CÀPSULA SYMBALOO
 

Symbaloo és una aplicació en línia que permet 
organitzar i classificar enllaços web en forma 
de botons. Ens permet crear un escriptori 
virtual personalitzat i accessible des de 
qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. 
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h 
Durada: 7, 14 i 21 d’octubre
Preu: 15,79 € ( 3 sessions)
Tallerista: Maria Martínez   

 

2. CÀPSULA TWITTER
 

Twitter és una de les xarxes socials més 
conegudes i utilitzades actualment. En aquest 
taller s’aprendrà a treure el màxim profit 
d’aquesta eina i estar al dia de tot el que 
passa.
Horari: dilluns de 20.30 a 22 h 
Durada: 11, 18 i 25 de novembre 
Preu: 15,79 € ( 3 sessions)
Tallerista: Maria Martínez   

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: del 30/09 al 02/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services
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4. 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 02/10 al 04/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

5. 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 02/10 al 04/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

6. FRANCÈS 1 
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements de francès.
Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Durada: del 03/10 al 5/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

7. FRANCÈS 2  
 

Nivell mitjà. Adreçat als alumnes que ja han fet 
algun taller de francès amb anterioritat. 
Horari: dijous de 20.30 a 22 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 
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8. FRANCÈS CONVERSA
 

Taller de francès adreçat a aquelles persones 
que tenen coneixements de francès i volen 
practicar-lo mantenint converses de temes 
actuals i entretinguts. 
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 43,92 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 
 

 

9. “ITALIANO PER TUTTI”. INICIACIÓ
 

Nivell elemental. Per a alumnes que s’inicien o 
tenen pocs coneixements d’italià.
Horari: dimarts de 18.30 a 20 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services   

 

10. LLENGUA DE SIGNES
 

Taller d’iniciació a la comunicació en la llengua 
de signes. S’aprendrà aquest llenguatge 
que utilitza tot el cos, des de les mans fins a 
l’expressió facial, per a poder comunicar-se.
Horari: dimarts de 20 a 21.30 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Fundació APSO

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA

 

IOGA (MÉS TERAPÈUTIC)
 

La pràctica del ioga redueix l’estrès, la 
sensació d’ansietat i ajuda a combatre 
els símptomes de la depressió. Fent ioga 
aprendràs a dominar el cos mitjançant la 
pràctica d’asanes (postures), controlaràs 
els corrents vitals per mitjà de la respiració i 
coneixeràs tècniques de relaxació. Cal portar-
hi roba còmoda i mitjons.

11. IOGA. MATÍ GRUP A
dilluns i dimecres de 9.10 a 10.10 h
12. IOGA. MATÍ GRUP B
dilluns i dimecres de 10.10 a 11.10 h
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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: del 30/09 al 04/12
Preu: 58,56 € (20 sessions) 
Tallerista: Concha Jurado

 

15. MEDITACIÓ I IOGA NIDRA
 

Aprendràs a connectar amb el cos a través 
de l’observació conscient i l’atenció plena. La 
meditació millora la consciència del cos i la 
ment, fa augmentar el rendiment d’un mateix, 
la concentració, el desenvolupament, la 
memòria i la creativitat, entre d’altres. 
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti

 

16. 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: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

17. 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: de l’1/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

18. FIT - DANCE. GRUP B
 

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso
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19. DYNAMIC PILATES. GRUP A
 

Exercicis que es basen en moviments 
controlats, conscients i coordinats amb la 
respiració. El Dynamic pilates consisteix en un 
entrenament més actiu enfortint i activant el 
múscul. Taller d’intensitat mitjana-alta.  
Horari: dimarts de 17 a 18 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

 

20. DYNAMIC PILATES. GRUP B
 

Horari: dijous de 17 a 18 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

 

21. MINDFULNESS
 

Recurs que promou viure la vida amb més 
plenitud i gaudir d’un major benestar, energia 
i entusiasme amb la finalitat de prendre 
consciència del cos físic, mental i emocional. 
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h 
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Inma Jodar Heredia

 

22. 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: de l’1/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

 

23. DEFENSA FEMEMINA
 

En aquest taller es treballarà la seguretat i 
l’autoconfiança i ens ajudarà a l’apoderament 
per tal d’afrontar qualsevol situació de 
risc. L’entrenament consisteix a treballar 
conjuntament el cos i la ment, s’aprendran les 
nocions bàsiques de la defensa personal. 
Horari: dimarts de 21 a 22 h

N

N

N

Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

24. ZUMBA A. DIMECRES
 

Estàs preparat o preparada per divertir-te i 
posar-te en forma? La Zumba s’inspira en 
la música llatina i internacional per cremar 
calories mitjançant el ball.
Horari: dimecres de 20 a 21 h 
Durada: 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

25. ZUMBA B. DIMECRES
 

Horari: dimecres de 21 a 22 h 
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Enrique Dorado

 

26. ZUMBA C. DIJOUS
 

Horari: dijous de 20 a 21 h 
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

27. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ 
POSTURAL

 

Per a totes les edats. Classe estàtica per 
treballar l’estirament de totes les cadenes 
musculars.
Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

28. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP A
 

Tècnica per enfortir la musculatura del sòl 
pelvià i la faixa abdominal. 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 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

29. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA. GRUP B
 

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Montse Baños

 

30. TAIJI QIGONG DELS ANIMALS:  
EL TIGRE

 

Combinació d’estiraments i moviments 
suaus amb desplaçaments que ajuda a la 
coordinació i la relaxació, alhora que es fa 
un treball corporal que ajuda a l’equilibri i la 
memòria.
Horari: divendres de 19 a 20 h
Durada: del 04/10 al 13/12  
Preu: 24,56 € (7 sessions)
Tallerista: Àngel Rubí
Els divendres 1, 15 i 22 de novembre i 6 de 
desembre no hi haurà classe. 

 

31. PILATES. DISSABTE
 

Entrenament físic i mental que ajuda a la 
coordinació, postura i alineació del cos 
mitjançant una respiració conscients.
Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 36,84 € (7 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu
Els dissabtes 12 d’octubre, 2 i 16 de 
novembre i 7 de desembre no hi haurà classe.
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ARTESANIA, TÈXTIL I ARTS 
DECORATIVES

 

32. AMIGURUMI
 

Curs dirigit a totes aquelles persones que 
vulguin passar una estona divertida mentre 
coneixen aquesta tècnica d’origen japonès. 
S’aprendrà a teixir amb ganxet i es crearà un 
projecte ben original: un ninot!
Material a càrrec de l’alumne.
Horari: dimarts de 18.30 a 20 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Per determinar

 

33. CÀPSULA DE LLIBRETES  
JAPONESES

 

Vine a crear el teu propi àlbum de les fotos 
de les vacances! Coneix l’enquadernació 
japonesa, una de les més antigues del món i 
visualment més atractives. 
Horari: dilluns de 18 a 20 h
Durada: 7, 14 i 21 d’octubre 
Preu: 21,05 € (3 sessions )
Cost del material: 10 € a càrrec de l’alumne 
Tallerista: Jessica Casanova

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 
incrementar-ne els coneixements. Grafit, 
carbó, sèpies, pastels... Tècniques 
pictòriques, tant relaxants com expressives: 
aiguades, tintes, etc. 
Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dimecres de 10 a 12 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 58,56 € (10 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto
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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. L’art clàssic i tradicional, 
com les noves formes d’expressió 
contemporànies: pintura a l’espàtula, 
abstracció, cubisme, pintura matèrica, 
collage, etc. Material a càrrec de l’usuari.
Horari: dijous de 19.30 a 21.30 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 58,56 € (10 sessions) 
Tallerista: Silvia G. Armesto

MÚSICA I VEU

 

36. 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” 
(dibuixos) per poder fluir sense problemes! Cal 
portar-hi la guitarra.
Horari: dimecres de 18.30 a 20 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 52,64 € (10 sessions )
Tallerista: Esteban Boero

 

37. INICIACIÓ AL CAJÓN FLAMENCO
 

Taller de percussió on s’aprendrà la tècnica 
bàsica d’aquest instrument tan utilitzat 
en el flamenc. El taller va dirigit a aquelles 
persones que s’hi inicien o en tenen pocs 
coneixements. 
Cal portar-hi el calaix. 
Horari: dilluns de 19 a 20 h
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 35,09 € (10 sessions )
Tallerista: Per determinar
 

N

ARTS ESCÈNIQUES I BALL

 

38. DANSA FUSIÓ
 

En aquest taller es fusionen les danses 
urbanes i la dansa contemporània creant una 
fusió d’estils ben diferents treballant la tècnica 
d’ambdues disciplines. 
Horari: dilluns de 20.30 a 21.30 h
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Per determinar 

 

39. K-POP
 

Dansa provinent de Corea del Sud (Korean 
Popular Music). Aquest gènere inclou diferents 
estils, com ara la música dance electrònica, 
el hip-hop, el rap, el rock, l’R&B, etc. amb 
moviments enèrgics i emocionants.
Horari: dimarts de 18 a 19 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Per determinar

 

40. BALLET GYM
 

Fusió de la tècnica del ballet clàssic amb 
la gimnàstica, es combinen estiraments, 
tonificació i treball cardiovascular. Es 
treballarà l’equilibri i la flexibilitat, es millorarà 
la postura i es reduirà el greix corporal. No es 
necessiten coneixements previs de ballet. 
Horari: dimarts de 19 a 20.30 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

41. INICIACIÓ A LA DANSA 
CONTEMPORÀNIA

 

Una combinació d’elements tècnics amb 
aspectes de llibertat i fluïdesa. La dansa 
contemporània és un ball expressiu i dinàmic 
centrat en la transmissió de la musicalitat i 
l’emoció a través del moviment. 
Horari: dijous de 12 a 13.30 h
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Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

 

42. DANCEHALL
 

Dansa urbana que es caracteritza per 
moviments sensuals i enèrgics, amb 
referències a la dansa africana i jamaicana, i 
barrejada amb moviments del hip-hop.
Horari: dijous de 18 a 19 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Per determinar

BALLS DE SALÓ I BALLS 
TRADICIONALS

 

43. BACHATA
 

La bachata és un ball sensual, romàntic i 
rítmic que es balla en parella. Aprèn el seu 
ritme, la interpretació de la música, des dels 
passos més bàsics fins a les figures més 
complexes. No cal apuntar-s’hi amb parella. 
Horari: dilluns de 21 a 22 h 
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

44. DANSA DEL VENTRE
 

Taller d’iniciació a la dansa oriental. Aquesta 
dansa connecta amb la sensualitat, al mateix 
temps que enforteix la musculatura i modela 
el cos. 
Horari: dimarts de 20.30 a 22 h 
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 52,64 € (10 sessions)
Tallerista: Hadanna Rodríguez

 

45. BOLLYWOOD
 

El Bollywood prové de la indústria 
cinematogràfica de l’Índia. Un conjunt de 
moviments d’estils de dansa molt diferents: el 
hip-hop, la salsa, el jazz i el funky.
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Horari: dijous de 21 a 22 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Mireia Borch

 

46. SALSA PER A TOTHOM
 

No cal apuntar-s’hi amb parella. Classes de 
salsa LA Style 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 03/10 al 05/12
Preu: 35,09 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

47. SWING SOLO
 

S’aprendran moviments 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 04/10 al 13/12
Preu: 42,11 € (8 sessions)
Tallerista: Barcelona SwingCats
Els divendres 1 i 15 de novembre i 6 de 
desembre no hi haurà classe.

 

48. DANSA COUNTRY
 

Dansa basada en coreografies preestablertes 
de diferents dificultats i amb els ritmes típics 
de la música country. Balls principalment en 
línia, també en parella i cercle.
Horari: divendres de 20 a 21.30 h 
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 42,11 € (8 sessions)
Tallerista: Xavier Badiella
Els divendres 1 i 15 de novembre i 6 de 
desembre no hi haurà classe.

 

49. 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 05/10 al 14/12
Preu: 36,84 € (7 sessions)
Tallerista: Jordi Traver
Els dissabtes 12 d’octubre, 2 i 16 de 
novembre i 7 de desembre no hi haurà classe.

 

50. BALLS DE SALÓ AVANÇAT
 

Cal apuntar-s’hi amb parella. 
Horari: dissabte de 18.30 a 20 h 
Durada: del 05/10 al 14/12
Preu: 36,84 € (7 sessions)
Tallerista: Jordi Traver
Els dissabtes 12 d’octubre, 2 i 16 de 
novembre i 7 de desembre no hi haurà classe.

TALLERS FAMILIARS 

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

 

51. ZUMBA EN FAMÍLIA
 

Vine a ballar en família, gaudeix de la música 
llatina fent exercici i divertint-te! 
Edat: infants a partir de 6 anys
Horari: dimarts de 19 a 20 h 
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu familiar (recomanable un infant per adult): 
41,02 € (10 sessions )
Tallerista: Paqui Castillo 

 

52. SONGS IN ENGLISH 
 

Head and shoulders, knees and toes, knees 
and toes! En aquest taller s’aprendrà l’anglès 
de forma divertida amb els més menuts de la 
casa, es treballaran els conceptes bàsics a 
través de les cançons. 
Edat: infants d’1 a 3 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu familiar (recomanable un infant per adult): 
41,02 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

 

53. 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 i 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 bona estona 
amb altres famílies.
Edat dels infants: fins als 3 anys
Horari: dijous de 17 a 18 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu familiar (recomanable un infant per adult): 
41,02 € (10 sessions)
Tallerista: Laia Camps. Enfoc Musical

TALLERS PER A INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES

 

54. ROBÒTICA
 

Vine a dissenyar, construir i programar un 
robot; millora la creativitat i desperta l’esperit 
innovador. 
Edats: dels 7 als 12 anys
Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Durada: del 03/10 al 05/12
Preu: 26,62 € (10 sessions )
Tallerista: Per determinar 

 

55. PRACTICA L’ANGLÈS JUGANT 
 

En aquest taller els infants aprendran l’anglès 
mentre juguen i es diverteixen. 
Edat: de 5 a 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h 
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services 

 

56. COSTURA
 

En aquest taller s’aprendran a fer, mitjançant 
les diferents tècniques de costura, aquelles 
peces que més ens agradin: bosses, robes, 
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moneders, etc. Vine a dissenyar la teva pròpia 
moda! 
Edat: de 13 a 17 anys
Horari: dilluns de 18 a 19 h
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Per determinar

 

57. 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” 
(dibuixos) 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: a partir dels 9 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Esteban Boero

 

58. DANSA ACROBÀTICA
 

Taller on es barreja la dansa i les acrobàcies, 
s’aprenen a fer la tombarella, la roda, la 
vertical, etc. fusionant-ho amb la dansa al 
ritme de la música! 
Edat: de 5 a 8 anys
Horari: dilluns de 18 a 19 h
Durada: del 30/09 al 02/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Per determinar 

 

59. 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 
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millorar el ritme musical, la coordinació en el 
ball, la percepció espacial i el treball en grup.
Edat: de 4 a 7 anys
Horari: dimarts de 17.30 a 18.30 h
Durada: de l’1/10 al 03/12
Preu: 26,62 € (10 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

60. 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.
Edats: a partir de 6 anys
Horari: dimecres de 17.30 a 18.30 h
Durada: del 02/10 al 04/12
Preu: 26,62 € (10 sessions )
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

 

61. COMERCIAL DANCE
 

En aquest taller s’aprendran les coreografies 
dels videoclips d’èxit del moment, amb la 
combinació d’estils com el “sexy style”. Vine 
i aprèn aquells moviments que fan les artistes 
que més t’agraden! 
Edats: a partir de 12 anys.
Horari: divendres de 18 a 19 h
Durada: del 04/10 al 13/12
Preu: 21,30 € (8 sessions )
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu 
Els divendres 1 i 15 de novembre i 6 de 
desembre no hi haurà classe.
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AL MES D’OCTUBRE

 

EXPLICA’M UN CONTE
 

Dimarts 1 d’octubre, a les 18 h
“CONTES CONTATS I CANTATS”
Descobreix els desitjos que amaga la lluna 
en aquestes històries fetes per ser contades 
i cantades. A càrrec d’Alicia Molina. Adreçat 
a infants de 4 a 9 anys, acompanyats d’un 
adult. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera 

JAZZ-TAST
 

Dimecres 2 d’octubre, a les 20 h
Cicle de jazz i tapes organitzat pel Centre 
Cívic Carmel. Diferents equipaments 
participen com a “friends” d’aquest cicle i el 
Centre Cívic Teixonera som un d’ells.
Gaudeix de la música mentre degustes una 
tapa. Un plaer per les orelles, un plaer pel 
paladar.
Una tapa + beguda 2 €

 

CULTUR CLUB CATALÀ
 

Dimarts 8 d’octubre, de 19.30 a 21 h 
Sessió dirigida per un professor on de manera 
amena i entretinguda practicarem el català 
parlat. Espai on practicar amb altres persones 
que com tu volen perdre la por a parlar en 
català. 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera
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RACÓ DIGITAL INFANTS / CLICK@TS
 

PROGRAMEM UNA HISTÒRIA 
INTERACTIVA 
Dimarts 15 i 22 d’octubre, de 18 a 19.30 h
Farem una història interactiva amb dibuixos 
i àudios, combinarem manualitats i 
programació. Activitat adreçada a infants de 6 
a 12 anys. Dues sessions d’una hora i mitja. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia, per 
part del tutor/a del menor, de forma presencial 
al Centre Cívic. 

 

DE MARXA AMB LA GENT GRAN
 

Divendres 18 d’octubre, a les 17.30 h 
FEM PANELLETS JUNTS?
Taller de rebosteria a càrrec de la Mama Alícia, 
adreçat a avis i nets. Farem panellets. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

XIX MOSTRA DE TEATRE DEL DISTRICTE 
 

Dissabte 19 d’octubre, a les 20 h
Amb la tardor arriba, un any més, la Mostra 
de Teatre de Districte, una bona oportunitat 
per conèixer la feina dels grups de teatre i els 
equipaments dels barris d’Horta-Guinardó. 
En aquesta edició el Centre Cívic Teixonera 
acollirà el Grup de Teatre de Montbau.
Per a més informació, consulta el programa 
específic.

 

CASTANYADA AL BARRI
 

Divendres 25 d’octubre, a partir de les 17 h 
A la plaça Herta Frankel. Tallers de manualitats 
per a tots els públics i espectacle d’animació 
infantil. Per acabar es repartiran castanyes!
Organitzat per: Comissió de Festes Taxonera-
Mas Falcó-Penitents, Casal Infantil Teixonera, 
Esplai Sant Cebrià i Centre Cívic Teixonera.
Consulta’n la informació específica
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CICLES I ESPECTACLES TARDOR 2019



 

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 i altres 
disciplines).

Dissabte 26 d’octubre, de 10.30 a 13.30 h
MOVIMENT CONTEMPORANI I URBÀ COM 
A MÈTODE D’ENTRENAMENT 
Entrenament que consisteix a aplicar 
tècniques de moviment com el flying low, 
el moviment dinàmic o tècniques més 
contemporànies a les danses urbanes com 
ara el break, bounce o hip-hop, d’aquesta 
manera s’aconsegueix una fusió d’estils 
de dansa molt diferents creant moviments 
lleugers i enèrgics. 
A càrrec de Marta Reguera Varela: ballarina, 
coreògrafa i formadora d’estils ben diferents 
com el flamenc, danses urbanes i dansa 
contemporània. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia abans 
del 25 d’octubre. Inscripcions en línia: http://
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

ENGLISH KULTUR KLUB 
 

Dimarts 29 d’octubre, de 19.30 a 21 h 
Activitat 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 bimestral. Apunta’t al Klub!
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

EXPOSICIÓ
 

Del 8 al 29 d’octubre
“SARA&BUGS”
A càrrec de Sara Cuadros Domènech
Quadres sobre tela de cotó, pintats a mà en 
què utilitza tècnica acrílica mixta. Pintures 
plenes de vida i color, on es plasmen les 
aventures dels personatges de Sara&BUGS 
que transmeten color i bon rotllo tant als petits 
com als més grans. Art proper que no entén 
d’edats!
Tècnica: acrílic mixta sobre bastidor de cotó
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AL MES DE NOVEMBRE

 

XERRADES
 

PARLEM-NE? ESPAI DE TROBADA PER  
A FAMÍLIES
Dimarts 5 de novembre, a les 17 h 
XERRADA TALLER PRIMERS AUXILIS  
A INFANTS
Com hem d’actuar davant d’una situació de 
risc vital per al nostre infant? Què cal fer i què 
hem d’evitar?
En aquesta xerrada taller aprendrem com 
hem d’actuar en cas d’ennuegament, aturada 
cardiorespiratòria, síncopes, espasmes del 
plor, convulsions, intoxicacions, traumatismes 
cranioencefàlics, ferides, sagnats nasals, 
cremades, etc. A càrrec d’Hortènsia Vallverdú, 
pediatra, assessora de lactància, homeòpata 
i mare de tres infants. Cal inscripció prèvia. 
La xerrada taller té una durada aproximada 
d’unes tres hores. Els nadons són benvinguts 
a la xerrada.
Aforament limitat. Es recomana inscripció 
prèvia. Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

MINICONCERT AL VESPRE
 

Dijous 7 de novembre, a les 19 h
“LOS ÚLTIMOS DEL TITANIC”
A càrrec de Quima García, Eduardo Laliga, 
Dàrius Pallarés, Arturo Porta i Mireia Sala.
Banda amb un estil personal. Pop-rock 
d’autor, combina temes de producció pròpia 
amb versions reinterpretades des d’una 
nova mirada. La seva música evoluciona i 
es desenvolupa amb canvis d’atmosfera, 
llum i dosi de poesia basada en l’experiència 
personal i el costat més quotidià i de vegades 
menys amable de la vida.

 

SORTIDA CULTURAL
 

Dissabte 9 de novembre, a les 11 h
TOUR ECO GRÀCIA
Comerç ètic pel barri de Gràcia
El barri de Gràcia s’ha convertit en un dels 
barris més bohemis de la ciutat. Ens són 
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coneguts l’ambient de les seves places i 
terrasses, els mercats, la seva gran oferta de 
bars i restaurants; però el que més destaca 
d’aquest barri són els petits negocis de la 
zona que aposten, cada vegada més, per 
la sostenibilitat. Hem seleccionat alguns 
d’aquests establiments que busquen deixar la 
seva empremta cap a un món més sostenible i 
responsable. T’hi apuntes?
Punt de trobada: Casa Fuster, als Jardinets de 
Gràcia
Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament 
a partir de dimarts 8 d’octubre. Inscripcions 
en línia: http://ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/teixonera

 

TERRITORI EN DANSA URBANA. 
ESTRENA!

 

Cap de setmana dedicat a la dansa urbana
15 i 16 de novembre de 2019
Cap de setmana dedicat a les danses 
urbanes! S’amplia el famós Territori en Dansa 
Contemporània que es realitza al mes de 
maig. Aquesta vegada proposem dos dies 
imprescindibles per als amants de la dansa, 
per als professionals, per als aficionats, per 
als curiosos... de les danses urbanes!
Actuacions, espectacles, tallers, xerrades, 
exposicions, reptes, tallers especialitzats i 
moltes coses més.
Consulta’n la informació específica a
territoriendansa.wordpress.com
www.facebook.com/TerritoriEnDansa

 

CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ
 

Un any més tindrà lloc el cicle de música 
clàssica organitzat pel Districte d’Horta-
Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. 
Enguany el cicle es centrarà en la natura. 
Aquesta ha esdevingut font d’inspiració per a 
molts compositors al llarg de diversos segles.
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Dimarts 19 de novembre, a les 19 h 
UN EMAIL DE LES FLORS
Sara Bañeras, soprano i Marie Malechová, 
piano
Interpretaran peces de Schumann, Strauss, 
Fauré i Toldrà
 

 

PORTÀTIL EN MOVIMENT
 

Dissabte 23 de novembre, de 10.30 a 13.30 h
CONTACT IMPROVISATION
El Contact Improvisation és una tècnica, 
una manera de relacionar-se amb diversos 
elements alhora. Hem de ser responsables de 
nosaltres mateixos per poder ballar amb una 
altra persona, sent conscients de la nostra 
relació amb el terra, la música, l’espai i els 
altres. Durant el taller ens cuidarem del treball 
corporal necessari per tal d’oferir possibilitats 
de moviment i aprendre els papers de guia 
i de seguidor, importants per una bona 
comunicació, oferint un espai segur de treball 
entre tots els participants.
A càrrec de Maria Paz Marciano: ballarina, 
coreògrafa i formadora. En la seva trajectòria 
ha treballat amb grans professionals de la 
dansa intentant expandir i fomentar la creació 
artística nova, experimental i emergent. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia abans 
del 22 de novembre. Inscripcions en línia: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
teixonera

 

RENOVA LA ROBA
 

Muntem un mercat d’intercanvi de roba: porta 
la roba que ja no et faci servei i amb els punts 
obtinguts podràs bescanviar-los per roba el 
dia 23 de novembre.
Dies de recollida de la roba i lliurament de 
punts: del 18 al 22 de novembre, de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h
Dia de l’intercanvi: dissabte 23 de novembre, 
de 10.30 a 13.30 h 
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NADAL A LA TEIXONERA
 

Dilluns 23 de desembre de 10 a 12 h
TALLER D’ORNAMENTACIÓ DE NADAL 
Taller amb material de reciclatge. Farem un 
arbre de Nadal i ornamentació nadalenca. Per 
a infants de més de 5 anys acompanyats d’un 
adult. No cal inscripció prèvia

Dilluns 23 de desembre a les 17.30 h 
PASSI DE CINEMA AMB CRISPETES 
Pel·lícula: El Grinch. Any 2018 
El Grinch és un ésser amargat que viu dins 
d’una cova amb el seu gos Max. Odia el 
Nadal i només surt de casa quan no té menjar 
i necessita anar al supermercat. Quan en 
Vila Qui, el poble on viu, decideix organitzar 
un Nadal molt més gran que en els anys 
anteriors, el Grinch prendrà la decisió de robar 
el Nadal, fins que es trobi amb una nena amb 
un gran esperit nadalenc que li farà replantejar 
els seus valors i canviar d’opinió. Apte per 
a tots els públics. Aforament limitat a la 
capacitat de la sala 

Divendres 27 de desembre, a les 12 h  
ESPECTACLE DE MÀGIA
Adreçat a públic familiar. Aforament limitat a la 
capacitat de la sala 

 

EXPOSICIÓ
 

Del 3 al 30 de desembre
“INTERIORES EN EL TIEMPO”
Exposició a càrrec de Silvia G. Armesto
Des de diverses èpoques pictòriques i amb 
diferents tècniques s’exposa, per primera 
vegada, la figura i els seus espais. 
Els paisatges i els interiors conformen un 
recull de diversos ambients en diferents 
èpoques de la trajectòria pictòrica de l’artista.
Des de la figura com a protagonista constant 
en el procés pictòric i els interiors que la 
conformen i l’envolten. Tot un espai que, 
intrínsecament, forma part d’ell. 
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UPCYCLING
 

Dissabte 23 de novembre, de 12 a 13 h
Amb motiu de la celebració del Renova, 
elaborarem fregalls i bosses mitjançant 
samarretes i mitjons vells. Cal portar una 
samarreta i mitjons vells.
A càrrec de l’Associació Zero WasteBcn.
Aforament limitat. 

 

CULTUR CLUB CATALÀ
 

Dimarts 26 de novembre, de 19.30 a 21 h 
Sessió dirigida per un professor on de manera 
amena i entretinguda practicarem el català 
parlat. T’oferim un espai on practicar i parlar 
amb altres persones que com tu volen perdre 
la por a parlar en català. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera

 

EXPOSICIÓ
 

Del 5 al 26 de novembre
“EUROPA FRONTERES TANCADES”
Exposició fotogràfica a càrrec del Servei de 
Convivència d’Horta-Guinardó.
En aquesta exposició el fotoperiodista Pau 
Martí ens mostra el recorregut que ha fet 
acompanyant els refugiats sirians durant el 
seu desplaçament per motius de guerra.

AL MES DE DESEMBRE

 

ENGLISH KULTUR KLUB
 

Dimarts 3 de desembre, de 19.30 a 21 h 
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. 
Apunta’t al Klub!
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Inscripcions en línia: http://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/teixonera
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T@XO.NET

 

ESPAI PERIFÈRIC
 

Espai polivalent per a tothom: Internet, 
alfabetització telemàtica, xerrades, formació, 
lectura i estudi, llengua, intercanvi de llibres i 
molt més.

 

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 tens alguns dubtes bàsics i necessites 
aclarir-los, aquí t’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. L’accés és per a tots/es els/
les estudiants de 14 anys en endavant. 
Horari: els matins: de dilluns a divendres 
d’11.30 a 14 h i les tardes: dilluns de 17 a 19 
h, dimecres i dijous de 17 a 21 h, i divendres 
de 19 a 21 h 

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES 
El Centre Cívic Teixonera disposa d’un punt 
d’intercanvi de llibres. Agafa tots els llibres 
que et vingui de gust llegir i/o deixa els que 
ja no facis 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
Vols practicar la llengua catalana?
Fes-te voluntari o aprenent lingüístic i vine 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 11.30 h 

ALTRES SERVEIS

CASAL INFANTIL 

Tel. 93 256 33 82
Horari d’informació: 
De gener a juny i d’octubre a desembre: de 
dimarts a divendres de 15.30 a 17 h
Juliol: dijous de 15.30 a 17 h
Setembre: de dimarts a divendres de 15.30 a 
17 h i de 15.30 a 16.45 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’al-
tres consultes. Us recordem que també es pot 
sol·licitar cita prèvia per a ser ateses presenci-
alment en els horaris que s’indiquen en cada 
PIAD. En el PIAD d’Horta-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


