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Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116, interior · 08038 Barcelona · Tel. 934 322 489
De dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 21 h
Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
De dilluns a divendres de 8 a 21 h
Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Pg. Zona Franca 54-56
PER A MÉS INFORMACIÓ

www.casadelrellotge.net · informacio@casadelrellotge.net
www.facebook.com/cccasadelrellotgesalapepita · @cccasadelrellotge
GESTIÓ CÍVICA

Unió Entitats la Marina · Mare de Déu de Port, 363 · Tel. 933 313 842

Districte de
Sants-Montjuïc

ITINERARIS CULTURALS

Cicle d’activitats gratuïtes d’arts
plàstiques per gaudir en família.
Inscripció prèvia necessària.

Preu: 5 € tret que s’indiqui una altra informació. Inscripcions en línia o
presencialment a la Casa del Rellotge

CREEM
UN TEST DE GUIX
AMB RECIPIENTS
RECICLATS
Dijous 8 d’octubre,
de 17 a 19.30 h
A càrrec d’Eia Milian
Construirem el nostre propi test
partint de recipients reutilitzats, tot
utilitzant el recipient com a motlle
per crear-ne l’estructura de guix de
colors que sustentarà la planta. Si
tens un recipient que ja hagi perdut
el seu ús, porta’l; que el reconvertirem!
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C. DE LA MINERIA

ART EN FAMÍLIA

CREEM LA NOSTRA
PRÒPIA REVISTA
Dijous 22 octubre,
de 17 a 19.30 h
A càrrec de Maria Peña
Amb imaginació i creativitat crearem la nostra pròpia revista, illustrada i construïda per nosaltres
mateixos/es.Fabricarem els nostres segells per estampar els dibuixos més esbojarrats. Unint totes
les creacions formarem una història ben divertida.

D’ON VENEN ELS
DIBUIXOS ANIMATS?
Dijous 5 novembre,
de 17 a 19.30 h
A càrrec de Clara Borràs
Farem un tastet històric del cinema
d’animació i experimentarem amb
les diferents tècniques que existeixen per posar les imatges en moviment.

L’ART COM A
REFORÇ EMOCIONAL
Dijous 19 novembre,
de 17 a 19.30 h
A càrrec d’Estel·la Pons
A través de la combinació de diferents disciplines artístiques, com
l’escultura, el collage, la fotografia
i el dibuix, l’infant i el seu acompanyant s’hauran de posar d’acord
per expressar un sentiment/emoció que els uneixi. L’objectiu és que
aprenguin a expressar les seves
emocions a través de l’art i, a la vegada reforcin el seu vincle emocional.

ELABORA EL TEU
PETIT SAQUET
DE FELTRE
Dijous 3 desembre,
de 17 a 19.30 h
A càrrec de Mireia Serrano
Elaborarem un petit sac de feltre
que podrem fer servir de moneder o
per guardar-hi petits tresors. Ho farem mitjançant la tècnica del fregat
amb aigua i sabó, i compactant i enredant les fibres de la llana després.
Caldrà dur una tovallola gran per
família.
Es recomana dur també una bossa
de plàstic, ja que us endureu la tovallola molla i ensabonada.

EMOCIONARI URBÀ

DONES DE LA
BARCELONA REBEL
Divendres 9 d’octubre, sortida
des de la Casa del Rellotge
a les 16 h
A càrrec de Barcelona Rebelde
Un passeig per vuit dècades, des
de 1909 fins a finals de la dècada
dels 70, en què parlarem dels moviments socials i processos revolucionaris succeïts a Barcelona i el
paper que hi van jugar les dones
lluitadores.

SECRETS DE
LA BARCELONA
MEDIEVAL
Divendres 6 de novembre,
sortida des de la Casa del
Rellotge a les 10.15 h
A càrrec de Pedro Guerrero de
Viaje a la Barcelona Secreta
Barcelona té un gran llegat medieval ple de petites històries amagades i grans secrets a simple vista,
que no sempre coincideixen amb la
nostra visió d’aquesta època fosca.

I DEMÀ QUIN TEMPS
FARÀ? - SORTIDA
METEOROLÒGICA

Dijous 17 desembre,
de 17 a 19.30 h

Divendres 4 de desembre,
de 10.30 a 13.30 h
Sortida des del CC La Cadena

A càrrec de PirulisBCN
Aquest taller reflexiona sobre l’expressió artística de les emocions a
través del traç, el color i la textura.
Crearem una sèrie de cartells, com
un petit diccionari d’emocions conjunt, que acabada la sessió penjarem i exhibirem en un pirulí.

A càrrec de l’Observatori de Pujalt
Aprendrem nocions bàsiques per
tal de saber interpretar i predir el
temps que farà, amb l’ajuda de
l’observació i d’instruments meteorològics.

SALA PEPITA CASANELLAS

SALA MAREMAR

MATINALS PER A TOTA LA FAMÍLIA

DIVENDRES EN ESCENA

MÓN DE CARTRÓ

BOLLYWOOD, BOMBAY,
BARCELONA

Diumenge 4 d’octubre,
a les 12 h
Per a infants de 3 a 8 anys
Activitat gratuïta emmarcada
dins la Quinzena metropolitana
de la Dansa
Espectacle familiar participatiu a
càrrec de CreaMoviment
Un espai ple de caixes de cartró i
un conte obriran les portes a un nou
món per menuts i grans. El conte
s’anirà desgranant a través de jocs,
cançons originals, propostes de
moviment i altres músiques. A mesura que avança la trama, l’espai es
va transformant, construint i desconstruint, les caixes de cartró són
els instruments, el vestuari, l’atrezzo
i l’escenografia de l’espectacle.

LA TONA I LA MEL
Diumenge 8 de novembre,
a les 12 h
Preu: 2.67 €
A partir de 5 anys
Teatre a càrrec de Trama
La Tona i la Mei han arribat a un lloc
desconegut a la recerca d’un conte. Aquesta vegada el radar els ha
jugat una mala passada i no n’han
trobat ni rastre... Descobrirem històries amagades des de fa molt de
temps. Històries de princeses que
no volen ser princeses, de dracs
que volen ser els nostres amics i de
mons fantàstics on pot passar qualsevol cosa.

HOP TARDOR
Diumenge 13 de desembre,
a les 11 h
Activitat gratuïta emmarcada en
el Festival HOP 2020
Jornada familiar de danses urbanes.

Divendres 16 d’octubre,
a les 20 h. Preu: 3 €
Teatre a càrrec de la Cia. Dúo fácil i
Líquido teatro
Tres joves immigrants indis coincideixen en un petit pis de Barcelona. De
cara a enfora tothom fa el cor fort. Mica
en mica van aflorant les dificultats de
trobar feina, la incomprensió del veïnat
o la trobada amb persones que volen
aprofitar-se d’ells.

ESTE NO ES PAÍS PARA
NEGRAS
Divendres 13 de novembre,
a les 20 h. Preu: 3 €
Teatre a càrrec de la Cia No es país para negras. Col·loqui post funció
amb la participació de l’Associació
Guineocatalana i la Taula de dones
de la Marina
El 1976, a Donosti, neix Silvia Albert
Sopale una nena negra en una família
de negres en un país de blancs. Al seu
costat viurem 40 anys i veurem com les
cançons i anuncis televisius van marcar
a una generació. Representant diversos personatges, ens mostrarà, diferents punts de vista sobre el racisme, la
sexualitat i la identitat de la dona negra.

INTERNA SOLEDAD +
DOSIS
Divendres 18 de desembre,
a les 20 h. Preu: 3 €
2 peces de dansa, la primera a càrrec
de Marta Ruiz i la segona a càrrec de
la Cia. UnaiUna
‘Interna Soledad’ ens proposa un treball
de contrast entre el control i el descontrol emocional i físic. ‘Dosis’ ens mostra
les relacions i els diferents estats que
viu en el dia a dia cada dona.
No es permet l’entrada a la sala un cop
començat l’espectacle.

Activitats gratuïtes en el
marc del Barcelona Districte Cultural.
Per assistir als espectacles i
a les sessions de cinema familiar cal reservar entrada de
forma prèvia a salamaremar@
casadelrellotge.net

PETIT CINECLUB:
ZIBILA
I EL PODER
DE LES RATLLES
Diumenge 27 de setembre,
a les 12 h
Sessió de cinema familiar
Vine a conèixer la Zibila i el poder de les seves ratlles! Una
història acompanyada de tres
curts per celebrar la diversitat.

LAS GALLEGAS
Divendres 2 d’octubre,
a les 20 h
Públic adult
Reserva prèvia necessària
Teatre còmic i clown a càrrec de la Cia. Lolita Corina
Les gallegas apareixen a l’escenari del seu propi funeral
sense saber de la nova realitat. Uns cendrers grans, unes
fotos, uns vestits cremats i
una família molt especial, les
condueixen a descobrir la veritat. Però la Lolita i la Corina
s’adapten sense complexos
a qualsevol aconteixement, i
gaudeixen de nous alliberaments... Una guia inesperada
les ajudarà a descobrir els secrets de “l’altra vida”.

FESTES I TRADICIONS

PETIT CINECLUB:
SOLAN & ERI
Diumenge 25 d’octubre,
a les 12 h
Sessió de cinema familiar
Una pel·lícula plena de detalls imaginatius i personatges entranyables
amb un rerefons irònic sobre els esdeveniments polítics actuals.

MAGALÍ SARE &
MANEL FORTIÀ
Divendres 27 de novembre,
a les 20 h
Públic adult
Reserva prèvia necessària
Concert
Veu i contrabaix s’uneixen i interactuen dalt de l’escenari creant una
sonoritat crua, despullada i càlida
on es combinen les músiques folklòriques catalanes, de la Península
Ibèrica i de l’Amèrica llatina.

PETIT CINECLUB:
JACOB, MIMI I ELS
GOSSOS DEL BARRI
Diumenge 29 de novembre,
a les 12 h
Sessió de cinema familiar
Una història que planteja el problema de la gentrificació pels més petits i que ens mostra la força de la
unió entre diferents per poder defensar causes comunes.
No es permet l’entrada a la sala un
cop començat l’espectacle.

CASTANYADA
Divendres 30 d’octubre, a
partir de les 17.15 h
Jardins de Can Farrero
Activitat gratuïta
Tant si ets de Castanyada, “Halloween” o de “Día de muertos”.
Et proposem venir a maquillar-te,
menjar castanyes calentones, ballar i passar una bona estona.
En col·laboració amb La Marina
Viva.

SERVEI DE SUPORT A LA
PARTICIPACIÓ I A LA CREACIÓ

SERVEI CESSIÓ
D’ESPAIS
Disposem d’espais de lloguer per
a persones, grups i entitats amb
sol·licitud prèvia. Consulteu-ne
les tarifes i les normes d’ús al web
del centre.

AUTOSERVEI DE
LABORATORI
FOTOGRÀFIC
Laboratori amb ampliadores per
a fotografies en blanc i negre i
color. L’espai ofereix amb el preu
els líquids. Reserves per telèfon o
personalment en horari del centre. Per fer-ne ús, s’han de tenir
coneixements i experiència en el
funcionament del laboratori.
Més detalls a www.casadelrellotge.net

CONNEXIÓ WIFI
Tot l’equipament té connexió lliure a Internet mitjançant el servei
Barcelona Wifi.

Centre Cívic Casa del Rellotge
Sala Pepita Casanellas
Sala Maremar

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
Setembre - Desembre 2020

Període d’inscripcions
Les inscripcions es fan presencialment al CC Casa del Rellotge.
Les places dels grups s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció i
pagament. El pagament presencial
dels tallers es formalitzarà només
mitjançant targeta i ingrés bancari.
No s’acceptarà el pagament en
efectiu.
Informeu-vos-en al Centre sobre:
Reducció i subvenció dels imports
per a aturats i persones amb discapacitat d’entre el 33% i el 64%,
per a un taller amb el 50% de descompte; reducció i subvenció dels
imports per a persones amb discapacitat igual o superior del 65%
per a un taller amb el 75% de descompte. Inscripcions només presencials i aportant la documentació en el moment de la inscripció.
La inscripció es considerarà efectiva només quan es formalittzi el
pagament del total de la quota. Alguns tallers inclouen un suplement
per material. Només en el cas que
no es faci el taller es retornaran els
diners de la matrícula. No es faran
devolucions passades les 3 setmanes de la data de cancel·lació del
taller. Places limitades. Els grups
han de tenir un mínim de persones
inscrites perquè es puguin impartir.
Tots els tallers es realitzaran a la Casa del Rellotge, excepte en cas que
s’indiqui una altra ubicació.
Les sessions dels tallers que es desenvolupin a la Sala Pepita Casanellas podran sofrir canvis d’hores i dates en funció de les necessitats d’ús
de la sala per part de l’Ajuntament.
Inscripcions: del 7 al 20 de setembre
Inici de tallers: el 28 de setembre
Final de tallers: el 11 de desembre
Del 14 al 18 de desembre es considera setmana de recuperacions.

NOU TALLER
Per realitzar les sessions,
l’alumnat haurà de
portar la seva pròpia
màrfega de casa.

TALLERS

Aquest trimestre, demanarem
als usuaris i usuàries que portin
el seu material en alguns tallers,
com a mesura de prevenció
enfront de la COVID-19. En
cas que la situació sanitària ho
requereixi, informem que tots
els tallers s’impartiran en format
en línia el mateix dia i hora
programats. D’aquesta manera
el taller no s’anul·larà sinó que
canviarà de modalitat.
ESPAI ARTÍSTIC

PINTURA
GRUP A: Dilluns,
de 19 a 21 h (11 sess.)
GRUP B: Dimecres,
de 19 a 21 h (11 sess.)
Inici: 28 i 30 de setembre
Preu: 80,30 € cada grup

ARTS PLÀSTIQUES
Dimarts, de 19 a 21 h
Inici: 29 de setembre (11 sess.)
Preu: 80,30 €
Un espai per a desenvolupar projectes i explorar tècniques artístiques.

EXPOSICIONS

Crearem els nostres propis segells i
plantilles per fer estampacions sobre paper i roba, amb diferents tècniques i tipologies de tintes. Porta
la teva samarreta, tote bag o qualsevol prenda que vulguis estampar.

AQUAREL·LA
EMOCIONAL
Dijous, de 18 a 20 h
Inici: 8 d’octubre (9 sess.)
Preu: 76,68 € + 4 € de material

MACRAMÉ
DE TRAPILLO
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 10 de novembre (2 sess.)
Preu: 12,78 €
Fem trapillo amb samarretes velles
de manera ràpida i senzilla. Amb les
nostres bobines reciclades aprenem a fer bijuteria, tapissos i suports
per penjar testos de plantes a casa.
Porta les teves samarretes velles. Si
són de colors diferents, millor.

Dijous, de 18.30 a 20 h
Inici: 1 d’octubre (5 sess.)
Preu: 31,95 € + 5 € de material
Amb aquesta tècnica farem degradats i aconseguirem diferents tonalitats. Tacarem el paper i el convertirem en il·lustració, tot reinterpretant
i completant les taques inicials.

ESTAMPACIÓ
CREATIVA
Divendres, de 18 a 19.30 h
Inici: 2 d’octubre (4 sess.)
Preu: 25,56 € + 5 € de material

BALLEM MÚSICA
DELS 80

ZUMBA

ACROIOGA AMB
PARELLA

Intensitat baixa.

Dimecres, de 20 a 21.30 h
Inici: 30 de setembre (8 sess.)
Preu: 51,12 €

DINÀMIQUES
DE IOGA

Pràctica que fomenta la confiança
i la concentració, treballa la força i la flexibilitat i ajuda a connectar-se amb una mateixa i amb qui
es practica. No cal tenir experiència prèvia.

Dilluns i dimecres,
de 18.30 a 19.30 h
Inici: 28 de setembre (22 sess.)
Preu: 93,72 €

Dijous 1 d’octubre,
de 18 a 21 h (1 sess.)
Preu: 12,78 € + 5 € material

Dijous, de 19 a 21 h
Inici: 12 de novembre (5 sess.)
Preu: 42,60 €

DANSA
CONTEMPORÀNIA

Experimentem amb les tècniques
clàssiques com el blanc i negre, la
macro fotografia, el control de la
profunditat de camp i amb altres
paràmetres més nous de la fotografia digital: l’HDR, la panoràmica,
el format Raw, etc.

Divendres, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 2 d’octubre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

Aprenem els punts bàsics per teixir
en circular i en fileres d’anada i tornada. Podràs crear diferents projectes com bosses, bufandes, mantes i
objectes decoratius. Tots els nivells.

AMIGURUMI
Dimarts, de 18 a 20 h
Inici: 29 de setembre (6 sess.)
Preu: 51,12 € + 5 € de material
Si vols conèixer la tècnica japonesa
per teixir ninots amb punts bàsics
i muntatge de peces, no et perdis
aquest curs. Tots els nivells.

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Inici: 18 de novembre (4 sess.)
Preu: 25,56 €
Treballarem la sensibilitat de la nostra mirada, per desplegar el potencial artístic que tenim. Combinarem
la tècnica amb la pròpia manera de
veure la realitat, per composar imatges que transmetin emocions.

Adreçat a persones que mai l’han
practicat.

Endinsa’t en aquesta tècnica de
circ, on treballarem diferents maneres de pujar a la verticalitat.

TÈCNIQUES
FOTOGRÀFIQUES

FOTOGRAFIA
ARTÍSTICA.
INICIACIÓ

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 28 de setembre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

Diverteix-te i fes exercici amb les coreografies de la música d’aquesta dècada.

ENQUADERNACIÓ
JAPONESA

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 7 d’octubre (6 sess.)
Preu: 51,12 € + 5 € de material

VERTICALS.
INICIACIÓ

IOGA HATHA

Divendres 20 i 27 de
novembre, de 19.30 a 21 h
Preu: 12,78 €
Sala Pepita Casanellas

FOTOGRAFIA

Endinsa’t en el món de l’enquadernació artesanal amb aquesta tècnica
d’origen oriental. Es composa de fulls
que s’uneixen amb el llom al descobert i mostrant la costura decorativa
amb nusos i formes orgàniques.

CIRC

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Inici: 30 de setembre (11 sess.)
Sala Pepita Casanellas
Preu: 70,29 €

A través dels pinzells i les pintures expressarem els nostres sentiments i emocions sobre el paper.
Nivell bàsic.

GANXET
IL·LUSTRACIÓ
AMB TINTA XINESA

DANSA I MOVIMENT

Dijous, de 19.30 a 20.30 h
Inici: 1 d’octubre (11 sess.)
Sala Pepita Casanellas
Preu: 46,86 €

Seqüències coreografiades amb treball de terra, verticalitat, pes, ritme i
coordinació. Amb escalfament previ
per connectar amb el cos i activar-lo
a través del moviment i la respiració.

SALSA
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Inici: 29 de setembre (11 sess.)
Sala Pepita Casanellas
Preu: 70,29 €

IMPROVISACIÓ TEATRAL

SALUT I BENESTAR

TAI - TXI
Dijous, de 12 a 13 h
Inici: 1 d’octubre (11 sess.)
Preu: 60,23 €
Art marcial mil·lenari, que millora
la flexibilitat del cos i ens aporta
energia, a la vegada que calma
la ment, relaxa i redueix l’estrès i
l’ansietat.

Divendres, de 18.30 a 20 h
Inici: 23 d’octubre (6 sess.)
Preu: 38,34 €

ESTIRAMENTS I
HIPOPRESSIUS

Orientat a persones sense experiència escènica que vulguin desenvolupar la creativitat, perdre la por a
equivocar-se i entrenar habilitats comunicatives a través del joc.

Dijous, de 17.15 a 18.15 h
Inici: 1 d’octubre (11 sess.)
Preu: 40,15 €

IOGA PRINCIPIANTS
Dilluns i dimecres,
de 10.15 a 11.15 h
Inici: 28 de setembre (22 sess.)
Preu: 80,30 €

IOGA POSTPART
AMB NADONS
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Inici: 29 de setembre (11 sess.)
Preu: 46,86 €
Per a dones amb infants de fins a
7 mesos.
Exercicis respiratoris i físics per tonificar el cos i el sol pèlvic, que aporten beneficis a nivell físic, emocional i energètic. S’incorpora el nadó
en la pràctica i es respecten les necessitats de tots dos.

Dimarts 6 i 13 d’octubre,
de 18.30 a 20.30 h. Preu: 17,04 €

HAMBURGUESES
VEGETALS

CURRIS DEL MÓN

YOGALATES

Dimarts i dijous,
de 19.45 a 20.45 h
Inici: 29 de setembre (22 sess.)
Preu: 93,72 €

Dimarts, d’11.30 a 13 h
Inici: 29 de setembre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

Per a persones de 60 anys i més.

SNACKS I BERENARS
SALUDABLES

Divendres, d’11 a 12 h
Inici: 2 d’octubre (11 sess.)
Preu: 46,86 €

IOGA AVANÇAT

Dimarts i dijous,
de 18.30 a 19.30 h
Inici: 29 de setembre (22 sess.)
Preu: 80,30 €

Dijous 12 i 19 de novembre,
de 18.30 a 20.30 h. Preu: 17,04 €

Dimarts 27 d’octubre,
de 18.30 a 20.30 h. Preu: 8,52 €

S’alternaran seqüències i postures
intenses i d’altres més calmades i
meditatives. Nivell obert.

IOGA SUAU

PASTA FRESCA

Aquest trimestre, els tallers de gastronomia es faran en línia per prevenir la covid-19.

IOGA PER A
EMBARASSADES

T’ajudarà a viure l’embaràs de forma conscient i a preparar-te per a
un part més serè, ajudant a desenvolupar la flexibilitat, la força i l’energia a través del moviment, la respiració i la meditació.

Intensitat mitjana-alta.

GASTRONOMIA

Exercicis centrats en la musculatura
central que ens ajudaran a mantenir la columna vertebral i l’equilibri
del cos.

MINDFULNESS
Dimarts, de 10.15 a 11.15 h
Inici: 29 de setembre (11 sess.)
Preu: 40,15 €
Pràctica d’exercicis mentals amb
l’objectiu de fixar l’atenció en el moment present i ser conscient d’allò
que passa, sense tractar d’exercir
cap tipus de control ni judicis.

Pappardelle d’espinacs, tagliatelle
de pebrot vermell, raviolis farcits…
Aprenem a fer la massa base, a estirar-la i alguns trucs perquè quedi
perfecta.

BOCADITOS I
CANAPÉS DE NADAL
Dijous 3 i 10 de desembre,
de 18.30 a 20.30 h. Preu: 17,04 €

DECORACIÓ DE
GALETES DE NADAL
(familiar 5-8 anys)

Dimecres, de 19 a 21 h
Inici: 11 de novembre (3 sess.)
Preu: 25,56 €

Divendres 11 de desembre,
de 17.30 a 19.30 h. Preu: 7,30 €

Un viatge pel nord i el sud de l’Índia,
Tailàndia, Àfrica, Vietnam… Cuinarem curris amb verdures, amb peix,
amb carn, amb llegums i elaborarem el nostre propi garam masala.

RECURSOS

LA MEVA OMBRA,
L’ALTRE JO
Del 14 de setembre al 4 d’octubre
al CC Casa del Rellotge
Inauguració: Dissabte 12 de
setembre, a la Sala Pepita
Casanellas
Exposició de pintures a càrrec de
Neus Borrell
A través de la tècnica del negatiu,
aquesta membre de l’Associació
d’Artistes Marina Montjuïc ens presenta diferents persones relacionades activament amb la seva vida.
L’artista juga amb el factor sorpresa,
ja que cap dels protagonistes dels retrats no ha pogut veure el resultat de
la seves imatges.

REFLEJOS
A partir del 10 de desembre
Espai expositiu Casa del Rellotge
Inauguració: Dijous 10 de
desembre a les 19 h
Exposició fotogràfica a càrrec del
Club de fotografia Casa del Rellotge

ANGLÈS INICIACIÓ
ARROSSOS
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Inici: 3 de novembre (4 sess.)
Preu: 34,08 €

Dilluns, de 16.15 a 17.45 h
Inici: 28 de setembre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

Descobrirem diferents varietats d’arròs i per a què es fan servir cadascuna d’elles. Entre les receptes que
us proposem podreu trobar la paella,
rissotto, pilaf o l’arròs al forn…

ANGLÈS ELEMENTAL

BOLETS

ANGLÈS INTERMEDI

Dijous, de 19 a 21 h
Inici: 8 d’octubre (3 sess.)
Preu: 25,56 €

Dilluns, de 19.45 a 21.15 h
Inici: 28 de setembre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

Aprèn a reconèixer les varietats de
bolets i com combinar-les per elaborar risotto, canelons, escabetx,
cremes, croquetes...

Si ja pots mantenir una conversa i
t’interessa aprendre noves estructures i vocabulari per progressar a nivell
comunicatiu, aquest és el teu curs.

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Inici: 28 de setembre (11 sess.)
Preu: 70,29 €

TEMPS EN FAMÍLIA

Cicle d’activitats gratuïtes intergeneracionals, especialment dirigides a
les famílies.

MASSATGE CREATIU
Dimecres 23 setembre,
21 d’octubre i 18 de novembre,
de 18 a 19.30 h
A càrrec de Marta Bosch
La finalitat d’aquest curs és facilitar
les eines necessàries per a poder
satisfer les necessitats emocionals i
corporals de l’infant en cada etapa
de creixement, utilitzant el tacte i el
joc com a mitjà per a millorar la seva
qualitat de vida.

DANZA CORAZÓN
Dimecres 30 setembre,
28 d’octubre, 25 de novembre,
de 18 a 19.30 h
A càrrec de Erica Borzese
Ens relacionem a través del cos, el
moviment i la creativitat. Un espai
per a compartir entre grans i nens.
Un temps de qualitat per a descobrir altres maneres de comunicar-nos, gaudint del contacte, el
joc i l’expressió corporal.

CREIXENT
AMB MEDIACIÓ
EN FAMÍLIA
Dimecres 7 d’octubre,
4 de novembre i 2 de desembre,
de 18 a 19.30 h
A càrrec de Mariona Garriga
Durant el confinament hem pogut
comprovar com és d’essencial
gaudir d’una bona convivència a
casa. Les històries dels petits mediadors ens ensenyaran eines i recursos per millorar en la gestió de
conflictes.

TEMPS D’ART
I D’EXPRESSIÓ
Dimecres 14 d’octubre,
11 de novembre i 9 de
desembre, de 18 a 19.30 h
A càrrec d’Alicia Calvo
Hi ha coses no saps com dir o comunicar? L’art és un medi d’expressió i comunicació de l’ésser
humà que serveix per expressar
emocions, pensaments i inquietuds... A través de l’art i el joc,
aprendrem noves maneres d’expressió i comunicació.

