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Teixonera

Centre Cívic Teixonera

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Primer període:
Del 4 al 13 de gener: tallers trimestrals,
tallers del bloc 1 o tallers càpsules que
s’inicien la setmana del 18 de gener.
Presencialment: a partir del dilluns 4 de
gener de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
En línia: mitjançant http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera, a partir de les
00.00 h del dilluns 4 de gener.

Les inscripcions es poden fer en línia o
presencialment. En el cas de les inscripcions
presencials:

Segon període:
De l’1 a l’11 de febrer: tallers del bloc 2 o
tallers càpsules que s’inicien la setmana del
15 de febrer.
Presencialment: a partir del dilluns 1 de
febrer de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
En línia: mitjançant http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera, a partir de les
00.00 h del dilluns 1 de febrer.
Tercer període:
Del 8 al 17 de febrer: tallers càpsula que
s’inicien la setmana del 22 de febrer. Presencialment: a partir del dilluns 8 de febrer
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h
En línia: mitjançant http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/teixonera, a partir de les
00:00h del dilluns 8 de febrer.
Inici dels tallers trimestrals: la setmana del
18 de gener de 2021
Inici dels tallers bloc 1:
la setmana del 18 de gener de 2021
Inici dels tallers bloc 2:
la setmana del 15 de febrer de 2021
Inici dels tallers càpsules: la setmana del
18 de gener i la setmana del 22 de febrer
de 2021

Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades següents:
· Una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller.
· Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades personals.
· El pagament es pot fer en línia, en efectiu o
amb targeta de crèdit.
Tallers infantils: les inscripcions es fan presencialment o en línia a nom del pare/mare
o tutor/a i no disposen de subvenció per a
aturats.
És indispensable que el pare/mare o tutor/a
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.
Subvencions per a aturats i persones amb
diversitat funcional: les inscripcions amb
subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La
data màxima per presentar la documentació
en el cas dels tallers d’inscripció en:
· el primer període serà el 18 de gener
· el segon període serà el 15 de febrer
· el tercer període serà el 22 de febrer

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
En cas de força major, derivada de la crisi
sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual us heu inscrit
per fer-la de forma presencial (donat que
aquesta circumstància pot restringir l’accés
a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual
i des de qualsevol dispositiu amb accés a
Internet.
El nombre d’hores, sessions i horaris seran
els mateixos. Aquesta variació no suposarà
que el curs es consideri cancel·lat o suspès
i, per tant, no donarà dret a la devolució de
l’import de la inscripció proporcional a les
sessions fetes virtualment.
S’informarà amb antelació d’aquests
possibles canvis , així com el suport o la
plataforma telemàtica des de la qual es
continuarà oferint l’activitat.
Canvis de taller
Per fer un canvi de taller o d’horari, cal
sol·licitar-ho presencialment o per correu
electrònic, com a data màxima abans de
l’inici de la segona 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, o tallers
anomenats bloc 1 o bloc 2, la data màxima és abans de l’inici del taller.
En efectiu: es farà a partir de la segona
setmana del començament del taller, ja
sigui per canvi de taller o per devolució, i
independentment 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 dins del termini de 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 departament d’administració en un termini màxim
de 5 dies laborables després d’haver rebut la
sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisaran a les persones interessades
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.
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ACTIVITAT GRATUÏTA

O

TALLER ONLINE

En els tallers i activitats presencials s’aplicaran les mesures sanitàries corresponents.
Per motius de seguretat us informem que el material compartit de tallers no estarà disponible.

AGENDA DE TALLERS | HIVERN 2021

INFORMÀTICA I COMUNITAT
DIGITAL
1. CÀPSULA INFODÈMIA:
APRÈN A COMBATRE LA
DESINFORMACIÓ

O

C

N

S’adquiriran hàbits i habilitats per detectar
la desinformació, evitar disseminar-la i
augmentar la capacitat per distingir els fets de
la ficció a Internet.
Horari: dimarts de 18.30 a 20 h
Durada: del 16/02 al 23/02
Preu: 9,32 € (2 sessions)
Tallerista: Verificat

2. CÀPSULA CONTRASENYES
SEGURES

C

N

N

Taller d’iniciació al món digital dirigit a
aquelles persones que tenen pocs coneixements informàtics i de navegació per la xarxa.
Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Jaime Rodríguez

N

Taller d’iniciació al WordPress, una aplicació
gratuïta amb la que s’aprèn a crear i gestionar
una pàgina web des de 0, sense necessitat
de tenir coneixements en disseny web o
programació
Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Jaime Rodríguez

LLENGÜES
5. CÀPSULA FRANCÈS
CONVERSA

En aquesta càpsula s’aprendrà a crear i desar
contrasenyes segures diferents per a cada
servei utilitzant un programa gratuït.
Horari: dimecres de 18 a 20 h
Durada: el 24/02
Preu: 7,31 € (1 sessió)
Tallerista: Jaime Rodríguez

3. INFORMÀTICA I INTERNET

4. CREA LA TEVA WEB
AMB WORDPRESS

C

O

Nivell avançat.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 18/01 al 15/02
Preu: 23,29 € (5 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

6. CÀPSULA ANGLÈS
CONVERSA

C

Nivell avançat.
Horari: dilluns de 19 a 20.30 h
Durada: del 15/02 al 15/03
Preu: 23,29 € (5 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

O

7. ANGLÈS INICIACIÓ

13. DYNAMIC PILATES. BLOC 1

Nivell elemental.
Horari: dijous de 18 a 19.30 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Amiable Language Services

Horari: dimarts de 16 a 17 h
Durada: del 19/01 al 09/02
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

14. DYNAMIC PILATES. BLOC 2

SALUT I ACTIVITAT FÍSICA
8. IOGA MATÍ. GRUP A
Horari: dilluns i dimecres de 9.10 a 10.10 h
Durada: del 18/01 al 17/03
Preu: 65,78 € (18 sessions)
Tallerista: Concha Jurado

9. IOGA MATÍ. GRUP B
Horari: dilluns i dimecres de 10.40 a 11.40 h
Durada: del 18/01 al 17/03
Preu: 65,78 € (18 sessions)
Tallerista: Concha Jurado

10. IOGA TARDA. GRUP C
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h
Durada: del 18/01 al 17/03
Preu: 65,78 € (18 sessions)
Tallerista: Concha Jurado

11. MINDFULNESS
Horari: dilluns de 19.30 a 21 h
Durada: del 18/01 al 15/03
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Antoni Moleti

12. COMBO ESTIRAMENTS + CORRECCIÓ
POSTURAL + PILATES
Horari: dimarts de 9.30 a 11 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

C

C

Horari: dimarts de 16 a 17 h
Durada: del 23/02 al 16/03
Preu:14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

15. TONIFICACIÓ TOTAL
Horari: dimarts de 20 a 21 h
Durada: del 19/01 al 16/03
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Paqui Castillo

16. ZUMBA DIMECRES. BLOC 1

C

Horari: dimecres de 20 a 21 h
Durada: del 20/01 al 10/02
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació esportiva Sant Andreu

17. ZUMBA DIMECRES. BLOC 2

C

Horari: dimecres de 20 a 21 h
Durada: del 24/02 al 17/03
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació esportiva Sant Andreu

18. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ
POSTURAL. BLOC 1
Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 21/01 al 11/02
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

C

19. ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ
POSTURAL. BLOC 2

25. PILATES DISSABTE. BLOC 2

C

Horari: dijous de 10 a 11 h
Durada: del 25/02 al 18/03
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

C

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 27/02 al 20/03
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

20. DANSAFIT

ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES

Horari: dijous d’11 a 12 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 32,89 € (9 sessions)
Tallerista: Emanuele Sasso

26. PINTURA I DIBUIX
Horari: dijous de 19.30 a 21 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 49,33€ (9 sessions)
Tallerista: Silvia G. Armesto

21. GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA I
ESTIRAMENTS
Horari: dijous de 19 a 20.30 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Montse Baños

22. ZUMBA DIJOUS. BLOC 1

MÚSICA I VEU

C

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 21/01 al 11/02
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

23. ZUMBA DIJOUS. BLOC 2

C

Horari: dijous de 20 a 21 h
Durada: del 25/02 al 18/03
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

24. PILATES DISSABTE. BLOC 1

27. GUITARRA ESPANYOLA
Cal portar la guitarra.
Horari: dimecres de 19 a 20.30 h
Durada: del 20/01 al 17/03
Preu: 49,33 € (9 sessions )
Tallerista: Sito Grotadaura

ARTS ESCÈNIQUES I BALLS
28. CÀPSULA DANSA
CONTEMPORÀNIA

C

Horari: dissabte de 10.30 a 12 h
Durada: del 23/01 al 13/02
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

C

Horari: dimarts de 19.30 a 21 h
Durada: del 19/01 al 9/02
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Lucía Giménez

29. CÀPSULA DANSA URBANA
Horari: dimarts de 19.30 a 21 h
Durada: del 23/02 al 16/03
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Lucía Giménez

C

30. CÀPSULA BALLET GYM

C

Horari: dimecres de 19.30 a 21 h
Durada: del 17/02 al 17/03
Preu: 27,41 € (5 sessions)
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

36. BALLS DE SALÓ AVANÇAT.
BLOC 1

37. BALLS DE SALÓ AVANÇAT.
BLOC 2

31. DANCEHALL. BLOC 1

C

Horari: divendres de 18 a 19 h
Durada: del 22/01 al 12/02
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

32. DANCEHALL. BLOC 2

C

Horari: divendres de 18 a 19 h
Durada: del 26/02 al 19/03
Preu: 14,62 € (4 sessions)
Tallerista: Associació Esportiva Sant Andreu

33. SWING SOLO
Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Durada: del 22/01 al 19/03
Preu: 49,33 € (9 sessions)
Tallerista: Barcelona SwingCats

34. DANSA COUNTRY. BLOC 1

C

Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Durada: del 26/02 al 19/03
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Xavier Badiella

C

C

Horari: dissabte de 18 a 19.30 h
Durada: del 27/02 al 20/03
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Jordi Traver

TALLERS PER A INFANTS,
ADOLESCENTS I JOVES
38. INICIACIÓ AL BALLET CLÀSSIC
Edat: a partir de 6 anys
Horari: dimecres de 17.45 a 18.45 h
Durada: del 20/01 al 17/03
Preu: 27,42 € (9 sessions )
Tallerista: Sant Andreu Pas a Pas

39. ROBÒTICA

Horari: divendres de 19.30 a 21 h
Durada: del 22/01 al 12/02
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Xavier Badiella

35. DANSA COUNTRY. BLOC 2

C

Cal apuntar-se amb parella.
Horari: dissabte de 18 a 19.30 h
Durada: del 23/01 al 13/02
Preu: 21,93 € (4 sessions)
Tallerista: Jordi Traver

Edat: de 10 a 13 anys
Horari: dijous de 18 a 19.30 h
Durada: del 21/01 al 18/03
Preu: 34,97 € (9 sessions )
Tallerista: Nubotica Academy

O

CICLES I ESPECTACLES HIVERN 2021

AL MES DE GENER

EXPOSICIÓ

G

I

EnXARXA
Programa formatiu d’ús de les noves
tecnologies per afavorir la interconnectivitat.
Dimarts, 19 de gener, a les 19 h
CULTIVEM JUNTES
Cultivem Juntes és un projecte que promou
l’enxarxament al districte d’Horta-Guinardó.
Taula rodona presentada per Tecomate on
es veuran algunes iniciatives del barri de la
Teixonera.

ESCRIPTORES DE LA TEIXONERA
Dissabte, 23 de gener, a les 11 h
En motiu del Dia Internacional de l’Escriptura,
es realitzarà un acte de presentació dels
llibres de les autores i veïnes de la Teixonera.
Calisto, el cebrasno viajero de Cruxmanuela.
La colombiana de Montse Ríos.
Viento de Garbí d’Isabel Notó.
Activitat gestionada amb la col·laboració
d’ACA.

ENGLISH KULTUR KLUB
Dimarts, 26 de gener, de 19.30 a 21 h
Activitat per parlar i practicar l’anglès. Sessió
dirigida per una professional nadiua.

PORTÀTIL EN MOVIMENT
Workshops especialitzats
Dissabte, 30 de gener, de 10.30 a 13.30 h
EINES PER AL DESENVOLUPAMENT
CORPORAL
Es treballaran estratègies per ajudar a
conscienciar l’ús del cos. Es jugarà amb el
desplaçament del cos, la visió externa, el joc
i l’escolta.
A càrrec de Nicolás Carbajal, actor, creador,
performance, artista visual i professor de teatre.

Del 7 al 28 de gener
DIBUIXOS CONFINATS
Exposició dels dibuixos fets per participants
a l’activitat Creativitat Confinada durant el
confinament de la primavera.

AL MES DE FEBRER

G

I

FES UN CLIC!
Accions formatives, en format càpsula, d’ús
de les noves tecnologies per facilitar i agilitzar
gestions administratives i del dia a dia.
Dimarts, 2 de febrer, a les 18 h
APRÈN COM DONAR-TE D’ALTA DE LA
MEVA SALUT
La Meva Salut és un espai que facilita
relacionar-se amb el sistema de salut de
Catalunya.
En aquesta sessió s’ensenyarà com donar-se
d’alta des del web o descarregant-se l’app al
telèfon mòbil. El dia de la sessió, és necessari
tenir accés a una adreça de correu electrònic,
portar la targeta de salut, el DNI i disposar
d’un telèfon mòbil on rebre els missatges
d’SMS.

XERRADES

S

Dimarts, 9 de febrer, a les 18 h
PARLEM-NE? ESPAI DE TROBADA PER A
FAMÍLIES
MENJAR BÉ CADA DIA ÉS POSSIBLE:
BATCH COOKING
El batch cooking consisteix a cuinar amb
antelació, en grans quantitats, diferents
aliments bàsics per poder crear receptes de
manera fàcil i ràpida.
Xerrada a càrrec de Lara Lombarte, dietista i
nutricionista. Els nadons són benvinguts.

CARNAVAL AL BARRI DE LA TEIXONERA

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte, 13 de febrer
Activitat per a públic familiar organitzada per
Casal Infantil Teixonera, Esplai Sant Cebrià,
Centre Cívic Teixonera i ACA Taxonera
amb la col·laboració de l’Associació de
Festes Taxonera-MasFalcó-Penitents,
Penya Barcelonista Teixonera, Mercat
de la Vall d’Hebron, Sala Familiar Ronald
McDonaldHospital Infantil Vall d’Hebron,
Comissió Cavalcada Reis i Tecomate.
Consulta’n la informació específica.

Dissabte, 27 de febrer, a les 19 h
INTERFERÈNCIES
Inscripcions a partir de divendres 12 de febrer

EXPLICA’M UN CONTE
Dimarts 16 de febrer, a les 18 h
LA FAMÍLIA DE LES GERMANES ALGABA
Aquesta és la història de la Joana i la Mariona,
dues germanes, en què una d’elles haurà
d’explicar a la classe que té dues mares. Per
fer-ho rebrà l’ajuda de l’ADRI, un mosquit verd
molt especial. A càrrec de la Boia Teatre.
Adreçat a infants de 4 a 9 anys, acompanyats
d’un adult. Cal inscripció prèvia tant del menor
com de l’adult, totes dues a nom de l’adult.

SORTIDA CULTURAL
Dijous, 25 de febrer, a les 18 h
DIVERSITATS DE CULTE A HORTAGUINARDÓ
L’islam és una religió abrahàmica monoteista
basada en l’Alcorà. Va ser fundada al segle VII
i té 1.300 milions de fidels a tot el món. Voleu
saber qui era el profeta Mahoma i quins són
els cinc pilars de l’islam? Visitarem el Centre
Cultural Islàmic del Carmel per conèixer en
profunditat i descobrir de primera mà totes les
particularitats d’aquesta fe.
Punt de trobada: A les 18 h Centre Cívic
Teixonera (c. d’Arenys, 75)
Cal inscriure-s’hi prèviament a partir del
dimarts 11 de febrer.

EXPOSICIÓ
Del 2 al 23 de febrer
ELS GATS DEL CARRER I ELS SEUS
CUIDADORS I CUIDADORES
Exposició fotogràfica a càrrec de l’Associació
Gats de l’Espigó de la Barceloneta.
Fotografies de Miriam Diéguez Flores.
Dijous, 18 de febrer, a les 18 h
Inauguració i xerrada en línia sobre el projecte
“Dignificació dels gats del carrer”.
A càrrec de l’Associació Sant Boi de
LlobreGats.

AL MES DE MARÇ

G
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DE MARXA AMB LA GENT GRAN
Activitat intergeneracional on es treballaran
habilitats manuals.
Dimarts, 2 de març, de 17.30 a 19.30 h
LLETRES I FLORS DE PAPER
En aquesta sessió es treballarà l’art de la
filigrana de manera lliure i creativa. Mitjançant
diferents tècniques d’art floral s’elaborarà un
quadre amb la lletra inicial de cada persona
assistent a l’activitat.
Material inclòs. Activitat a càrrec de Gemma
Gibert
En cas d’assistir algun menor la inscripció
anirà també a nom de l’adult.

QUINZENA DE LA DANSA
METROPOLITANA
Diumenge, 7 de març, a les 12 h
AER a càrrec de Laia Santanach i Roges a
càrrec de Miquel Barcelona.

ACTE DIA DE LA DONA DISTRICTE HORTAGUINARDÓ
Dissabte, 13 de març, a partir de les 11.30 h
DIA DE LA DONA
Acte conjunt treballat des de diferents
equipaments municipals de Districte
Activitat intergeneracional. Consulteu-ne la
informació específica.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Dissabte, 13 de març, a les 19 h
CLARA GISPERT
Inscripcions a partir de dissabte 27 de febrer

ENGLISH KULTUR KLUB
Dimarts,16 de març, a les 19 h
Activitat per parlar i practicar l’anglès. Sessió
dirigida per una professional nadiua.

QUINZENA DE LA DANSA
METROPOLITANA
CONFERÈNCIA: DANSA MODERNA I
CONTEMPORÀNIA
Dijous 18 de març, a les 19 h

PORTÀTIL EN MOVIMENT
Workshops especialitzats
Dissabte, 20 de març, de 10.30 a 13.30 h
DIÀLEGS CORPORALS: DANSA
INTEGRADA
Taller per afinar l’instrument del cos, escoltarlo i ressonar amb l’energia en el joc i el
moviment. A càrrec d’Alessandra Caporale,
formadora de grups amb metodologies
participatives.

SORTIDA CULTURAL
Dissabte, 20 de març, a les 11 h
STREET ART POBLENOU
La ciutat Comtal, conjuntament amb Londres
i Nova York, va ser, durant molts anys, una de
les capitals internacionals del grafit.
Barcelona, conjuntament amb Londres i
Nova York, va ser per molts anys una de les
capitals internacionals del grafiti. Un dels llocs
de Barcelona on encara es poden apreciar
aquestes il·lustracions és Poblenou.
Visita guiada a càrrec de Sense Pressa
Punt de trobada: a les 11 h al carrer Joncar,
35 - Davant biblioteca Can Saladrigas

CLICK@TS
Racó digital infants
Dimarts, 23 de març, a les 18 h
JUGEM A SER METGES. AVUI OPEREM!
Amb l’ajuda de la placa Makey-Makey, es
programarà el Joc Operació.
Activitat adreçada a infants de 6 a 8 anys.
La inscripció ha d’anar a nom de l’adult que fa
la inscripció.

EXPOSICIÓ
Del 2 al 23 de març
SENYORES
Exposició d’il·lustracions a càrrec de Sandra
Olivé
Senyores que són autèntiques, reals, que
totes elles comparteixen, no sols el fet de ser
mares, àvies, tietes o veïnes, sinó també el fet
de ser dona.
Divendres, 5 de març, a les 18 h
Acte d’inauguració de l’exposició i trobada
amb la il·lustradora Sandra Olivé.

SERVEIS PERMANENTS
AULA OBERTA D’INTERNET
Servei gratuït d’ordinadors per connectar-se
a Internet.
Horari matí: Dilluns i dimecres de 12.30 a 14 h;
dimarts, dijous i divendres d’11.30 a 14 h
Horari tarda: Dilluns i dimecres de 17 a
19.30 h

AULA OBERTA 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 matí: Dilluns i dimecres de 12.30 a 14 h;
dimarts, dijous i divendres d’11.30 a 14 h.
Horari tarda: Dilluns i dimecres de 17 a
19.30 h.

PUNT DE TROBADA VOLUNTARIAT PER LA
LLENGUA
Vols practicar la llengua catalana?
Fes-te voluntari/a 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

RESIDÈNCIES
L’equipament posa a disposició diferents
espais perquè companyies i ballarins/es
emergents desenvolupin els seus projectes.
Cal enviar la sol·licitud a cessions.teixonera@
qsl.cat adjuntant-hi el currículum i el projecte
que es vol treballar.

Centre Cívic Teixonera
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Arenys, 75. 08035 Barcelona.
Tel. 93 256 33 88
Bus: H2, H4, V17, 19, 27, 60 i 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

