
INICIACIÓ A LA 
MÀQUINA DE COSIR 

dimecres 1 de juliol
de 19’15 a 20’30h.

T'agradaria aprendre a cosir a 
màquina?
Tens una màquina de cosir i no 
saps per on començar? 
En aquest taller aprendrem les 
nocions bàsiques de la màquina 
de cosir (enfilar l'agulla, puntada 
recta, corba, tensions, etc). 
mitjançant exercicis pràctics.
Coneix la teva màquina!
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CONFECCIONEM 
UNA FALDILLA 

dimecres 8, 15 i 22 de juliol
de 19’15 a 20’30h.

Estàs cansada de vestir sempre 
el que et dicten les botigues? 
No acabes de trobar la peça de 
roba que busques a les tendes 
convencionals? Aquest taller et 
brinda la possibilitat de dissenyar 
la teva pròpia faldilla!
Aprendrem a confeccionar una 
faldilla amb butxaques i cintura 

a partir de rectangles, 
sense necessitat de 
coneixements de 

patronatge.
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CONFECCIONEM UN 
BANYADOR 

dilluns 6 i 13 de juliol
de 17 a 19’30h.

L’estiu ja està aquí i les platges i 
piscines ens esperen. Tornaràs 
a posar-te aquell banyador 
desgastat que penja per tot 
arreu? T’acabaràs deixant els 
calers en alguna peça 
que no t’acaba de
fer el pes?
Apunta’t a 
aquest taller i 
aprèn a fer un 
banyador!  
Aprendrem a 
enfilar l’agulla, 
la puntada recta 
i el zig zag, a 
engomar i a 
treballar amb 
teixits elàstics.
Imprescindible 
coneixements 
mínims de 
costura.
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calers en alguna peça 
que no t’acaba de

aquest taller i 
aprèn a fer un 

enfilar l’agulla, 
puntada recta 

teixits elàstics.
Imprescindible 
coneixements 

TEATRE I 
ALLIBERAMENT

dimarts de 18’15 a 19’45h.

Aquest taller servirà per 
despertar i explotar al màxim la 
nostra faceta artística mitjançant 
el teatre. 
Basat en l'entrenament físic 
aprofundint en tècniques que 
potenciaran les nostres habilitats 
físiques, emocionals i 
d'alliberament. A través del 
teatre i el moviment superarem 
els nostres punts febles i 
desenvoluparem la nostra 
faceta més emocional i creativa.
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GUITARRA
FLAMENCA

dijous de 18’15 a 19’45h.

Es treballaran les tècniques 
bàsiques del “toque a compás” 
a través de la Sevillana, el 
Fandango de Huelva i la Rumba 
Flamenca, dels que també 
n’analitzarem l’estructura i el 
seu acompanyament.
Imprescindible portar instrument. 
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GUITARRA 
D'ACOMPANYAMENT 
I PALMES 
FLAMENQUES

dilluns de 18 a 19’30h.

En un ambient semblant al d’un 
“corrillo flamenco”, aprendrem a 
acompanyar el cante amb les 
palmes i la guitarra. En diferents 
pals, aprendrem a utilitzar les 
bases de palmes i a fer matisos 
a contratemps. Els alumnes de 
guitarra aprendran les rodes 
d’acords adients a cada cante i 
el seu desplegament rítmic, així 
com a incorporar falsetes quan 
sigui necessari.
Aquest taller requereix haver 
superat el curs d’iniciació a les 
palmes o a la guitarra flamenca, 
o tenir coneixements previs en 
alguna d’aquestes especialitats.
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Recordeu que us podeu 
inscriure a més d’un 
nivell. 

i

GUITARRA 
ESPANYOLA

dijous de 16’30 a 18h.

Aprendrem a afinar la guitarra, a 
col·locar els primers acords i a 
combinar-los amb patrons senzills 
de rasguejat i arpegi, començant 
a acompanyar fragments de 
cançons conegudes de Pop, 
Rock, Folk, Bolero, etc.
Aquest nivell no requereix cap 
coneixement musical previ.
Imprescindible portar instrument. 
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ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT

dimecres de 18’15 a 19’45h.
dilluns de 10’45 a 12h.

Conèixer i entendre el propi cos 
és molt important per arribar a 
estar bé amb nosaltres.
Durant aquest taller, treballarem 
per rectificar males praxis 
posturals, que de ben segur han 
anat apareixent durant aquestes 
últimes setmanes, o que portem 
arrossegant des de fa temps 
degut a les rutines de feina o als 
mals hàbits. I si us diguéssim 
que, a més, això us ajudarà a 
relaxar-vos i a trobar l’equilibri 
emocional? No t’ho pensis i 
anima’t, el teu cos t’ho agrairà.
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ABDOMINALS 
HIPOPRESSIUS

dimarts de 18’45 a 19’45h.

Els hipopressius són molt més 
que abdominals! Una manera 
diferent i intel·ligent de treballar 
i enfortir tota la faixa abdominal.
Aquesta gimnàstica t’enfortirà la 
teva musculatura abdominal 
sense crear dolors, tensions ni 
contractures a l'esquena o a les 
cervicals. Millores en la postura, 
reducció del perímetre de la 
cintura, rehabilitació de la faixa 
abdominal després de 
l’embaràs, disminució dels 
problemes d’esquena i molts 
més avantatges.
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VOGUING

dijous de 18’15 a 19’45h.
dilluns de 19’15 a 20’30h.

Què és el VOGUE... Voguing? Et 
sona la cançó “Vogue” de 
Madonna? Sabies que la dansa 
Voguing, en realitat es va iniciar 
a la dècada de 1960 a Harlem? 
No és només un estil de ball, és 
un estil de vida que va sorgir del 
rebuig social i institucional cap al 
colectiu LGBTI+. El Voguing és 
llibertat d’expressió, lluita, art, 
moda i personalitat en estat pur. 
Aprendrem a ballar imitant les 
“poses” de les models a les 
passarel·les, caracteritzat per 
moviments lineals, angulars i 
rígids dels braços, les cames i 
del cos sencer.
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AFROBEATZ

dimarts de 18 a 19’30h.

Ens aproparem a diverses danses 
urbanes de l’Àfrica Subsahariana 
amb l’aprenentatge de diferents 
estils i tècniques.
Aprofundirem també en els seus 
orígens i la seva història 
particular.
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BOOTY DANCE 
TWERK

dimarts de 19’15 a 20’30h.

Sembla que faci anys de l'última 
vegada que vam moure l'esquelet 
en una pista de ball; que falti molt 
per poder fer-ho de manera amena 
i amb les persones més properes... 
Siguem realistes! Les ganes de 
ballar no ens les treu ningú, i 
l'esperança de poder-ho tornar a 
fer envoltades/tats dels que més 
estimem tampoc! 
Si no vols perdre el ritme o 
desentonar en el proper sarau, 
anima't amb el twerking: no podràs 
parar!
Porteu genolleres per poder fer els 
moviments còmodament.
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DANCE HALL

dimecres de 18 a 19’30h.

Provinent de l'Illa de Jamaica i 
de la música dancehall, aquesta 
dansa es caracteritza pels seus 
moviments caribenys, influenciats  
per les arrels africanes dels qui el 
van començar a ballar, i construïts 
a partir de la cultura domèstica i 
local dels jamaicans. Per tot això, 
les cançons típiques del Dance 
Hall tracten sobre problemes o 
situacions del dia a dia de les 
comunitats més humils del país.
Activitat molt aeròbica. 
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DIBUIX I PINTURA

dimecres de 18 a 19’30h.

La proposta d'aquest taller és 
conèixer i experimentar amb 
diferents materials per a 
aprendre diverses tècniques
Observarem el que veiem 
treballant amb els elements del 
llenguatge visual com la línia, el 
valor, el color, les textures i la 
composició,...
El curs està dirigit tan per a 
principiants com per usuaris 
avançats.
Les classes estaran orientades 
a l'interès i inquietud de cada 
alumne.
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SALSA
PASSOS LLIURES

dijous de 18 a 19’30h.
dimecres de 19’15 a 20’30h.

Aprendrem a ballar a partir 
d’una consciència corporal i una 
escolta real de la música, per tal 
d’entendre els ritmes i la 
musicalitat que hem de traslladar 
al cos en forma de moviments. 
A partir de les tècniques de la 
salsa casino, la dansa 
contemporània, el ioga, la rumba 
i l’afro, treballarem la senzillesa i 
naturalitat del moviment perquè 
finalment cadascú pugui trobar 
una creativitat pròpia a l’hora de 
ballar i improvisar.
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IOGA

dilluns de 18 a 19’30h.
dijous de 9’15 a 10’15h.

No heu pogut sortir gaire de 
casa recentment? 
Tot i fer una mica d’exercici us 
noteu rovellats/des i no sabeu 
ben bé per què?
El ioga és una forma d’exercici 
mil·lenària que us ajudarà 
moltíssim a destensar el cos, 
eliminar hàbits posturals 
incorrectes i a sentir-vos molt 
millor física i mentalment.
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HATHA VINYASA
IOGA

dimarts de 17 a 18’30h.

És un ioga dinàmic que 
combina la respiració conscient, 
la fluïdesa i la quietud, 
l'alineació física i energètica i la 
ment enfocada.
La seva pràctica continuada 
proporciona grans beneficis 
físics i mentals.
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ACTIVA’T A 

L’ESTIU AMB

ELS TALLERS

DEL CÍVIC!
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esCentre Cívic Drassanes

AGENDA 
ESTIU 2020
Del 6 al 24 de juliol 

A causa de la situació actual 
s’han reduït les places de cada 
curs per tal de garantir la distància 
de seguretat entre les participants. 
A més, cada persona haurà de 
portar el seu material per fer el 
taller (instrument, màrfega de 
ioga,...) i l'ús de la mascareta 
serà obligatori per accedir al 
centre i durant el 
desenvolupament del curs.

Les classes virtuals es seguiran 
mitjançant la plataforma Zoom i se 
us facilitaran totes les indicacions 
que necessiteu.

LLEGENDA

Activitat al CCD

Activitat ONLINE
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Inici dels tallers a partir de la setmana del 6 de juliol

Preinscripcions pels alumnes inscrits
durant el trimestre anterior: del 25 al 29 de juny

Inscripcions obertes: del 30 de juny al 3 de juliol

TALLERS GRATUÏTS. PLACES LIMITADES!
APUNTA'T ONLINE: inscripcions.ccdrassanes.cat

Si tens dubtes, truca’ns al 93 441 22 80 o vine al centre
de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.




