
AGENDA TALLERS ESTIU 2021 
Centre Cívic Sarrià 
 

REC I PLANTES (Nou!) (En Línia) 

Dimecres 30 de juny i 7 de juliol d’11 a 12.30 h 

Preu: 13,17€ (3 hores) 

Marxareu a fora i us preocupen les vostres plantes? Què podem fer perquè les plantes 

sobrevisquin als mesos d’estiu? Us proposem un mini taller de dues classes per saber quins 

recursos tenim al nostre abast per deixar les plantes preparades per resistir als mesos 

d’estiu. 

A càrrec de Marta Pitet, enginyera agrònoma  

 

PARK SKETCHIN (Nou!) 

Dimarts, del 29 de juny al 13  de juliol, de 19 a 20.30 h  

Preu: 23,26 € (4,5 hores) 

L’Urban sketching és la pràctica de dibuixar allò que ens rodeja, de forma ràpida, senzilla i a 

l’aire lliure. En aquest taller sortirem als jardins de Vil·la Cecília i els de la Vil·la Amèlia, per 

observar i posar sobre el paper les perspectives que ens ofereix el parc,  les seves ombres, 

flors, persones en moviment, pintarem sota l’ombra de les palmeres i a l’esguard dels pins. 

Aquest taller pretén iniciar i perfeccionar als participants en el dibuix, en el que cadascú 

desenvoluparà el seu propi ritme, des del seu nivell i la seva trajectòria. 

Material que cal duu: Bloc de dibuix Din A5, llapis 2B, goma i maquineta. El material serà 

d’ús personal i intransferible   

A càrrec de Joan Gispert artista pintor, art terapeuta, i especialista amb dibuix tècnic i 

perspectiva. 

 

CONNECTA’T AL WHATSAPP  (Nou!) 

Dilluns i dimecres, d’10 a 11.30 h 
Del 28 de juny al 7 de juliol 
Preu:  31 € (6 hores)  

Taller orientat a conèixer les possibilitats bàsiques que ofereix l’aplicació WhatsApp. 
Aprendrem a compartir arxius, gestionar xats, fer videotrucades i opcions de 
personalització. Un taller de 4 sessions per aquelles persones que vulguin tenir més 
confiança amb aquesta eina tan popular.   

Cal duu el mòbil de casa 

A càrrec de Yvonne Ramírez, formadora en TIC’s i antropòloga 



 

HIPOPRESSIUS I ESTIRAMENTS  (Nou!) 

Dilluns i dimecres, de 10.35 a 12.05 h 
Del 28 de juny al 7 de juliol 
Preu:  31€ (6 hores)  

La gimnàstica abdominal hipopresiva treballa la musculatura abdominal reforçant-la i 
augmentant el to del sòl pelvia sense perjudicar-lo. Aquesta tècnica millora la postura i 
redueix la cintura, evita mals d’esquena i la incontinència urinària. En aquest taller es 
combinarà aquesta tècnica amb exercicis d’estiraments suaus. 

Per mesures d’higiene i prevenció, cal portar la pròpia màrfega i serà d’ús individual 

*Taller de conciliació familiar amb els tallers infantils d’estiu  

 

COUNTRY. Principiants  

Dilluns de 19 a 20 h  
Del 28 de juny al 12 de juliol 
Preu: 15,50€ (3 hores)  

En aquest taller aprendrem diferents coreografies bàsiques de ball en línia. Aquesta 
disciplina de ball sense parella ens permetrà treballar el cos fent exercici aeròbic, potenciar 
la coordinació i l'equilibri, exercitar la memòria i passar una bona estona en grup.       

Cal haver fet prèviament un curs d’iniciació de country.  

A càrrec de Marta Borràs, de l'Associació Esportiva Sarrià.  

 

ANGLÈS CONVERSA. INTENSIU ESTIU 

Dimarts i dijous d’11 a 12.30 h  

Del el 29 de juny al 15 de juliol 

Preu: 46,50 € (9 hores) 

Treballarem la llengua en la seva forma oral, d’una forma distesa i divertida. A partir d’un 

tema de l’actualitat o d’una lectura millorarem la nostra fluïdesa i audició a la vegada que 

coneixerem noves expressions i incorporarem vocabulari. Cal tenir un nivells bàsic de 

l’idioma o ganes de parlar i posar-hi cullerada! 

A càrrec de Chris Brown 

 

MARXA NÒRDICA 

Dimecres, de 19 a 21 h 

Del 30 de juny al 14 de juliol 

Preu: 31€ (6 hores) 

Si caminar ja és sa, fer-ho amb bastons i en bona companyia encara ho és més, ja que ens 

ajuda a moure tot el cos i a repartir tot el cos i a repartir l'esforç entre les quatre 



extremitats. Amb la marxa nòrdica enfortirem braços, musculatura de l'esquena i 

millorarem la postura mentre descobrim racons. 

En aquest taller farem 3 sortides al vespre per diferents indrets de la ciutat i rodalies.  

A càrrec de Fernando, de Nordic Walking Terapeutic. Pendent de realització segons 

normativa covid19. 

 

GIMNASTICA DE MANTENIMENT 

Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h  

Del el 29 de juny al 15 de juliol 

Preu: 31€ € (6 hores) 

2 dies a la setmana on farem un treball corporal a partir de la globalitat, adaptat a les 

possibilitats i característiques dels usuaris i usuàries. S’hi realitzaran exercicis de mobilitat 

articulant, fent reforçament muscular, respiració i relaxació, entre els més destacats. 

Per mesures d’higiene i prevenció, cal portar la pròpia màrfega i serà d’ús individual 

A càrrec de Carmen Gallo, de l’AESG  

 

 

Tallers per joves 

 

AFROBEAT 

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h 

Del 6 al 15 de juliol 

Preu: 31€ (6 hores)  

Taller per joves dels 16 als 30 anys 

4 sessions de workout amb passos de ball (Afro/Sexystyle/Dansa del ventre) dinàmic i 

aeròbic. Treballant una coreografia aprendrem els passos d’aquest estil, mentre suem , 

treballem el ritme, l’empoderament  i la coordinació. Un treball de cardio i tonificació amb 

escalfament i estirament profund.  

 A càrrec de Senait Ciller, ballarina. Pendent de realització segons normativa covid19. 

 

HULA HOOP 

Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h 

Del 5  al 14 de juliol 



Preu:  31€ (6 hores)  

Taller per joves dels 16 als 30 anys 

Seguint els passos bàsics veuràs com en un tres i no res l’hula gira al voltant de la teva 

cintura. Un exercici genial per enfortir els abdominals, treballar la consciencia corporal i 

posar a proba la paciència. 

A càrrec d’Emilia Marchanf 

 

REPARACIÓ DE BICICLETES (En línia)  

Dimecres, de 18.30 a 20.30 h 

Del 30 de juny al 14 de juliol 

Preu:  18,28€ (6 hores)  

Taller per joves dels 14 als 16 anys 

Quines parts i peces formen una bicicleta, serà el tret de sortida per aprendre aquelles 

reparacions més bàsiques (canvi de roda, ajustament del frens ,..), les eines fonamentals 

que necessitarem, i quin és el manteniment preventiu per donar una llarga vida a la nostra 

bicicleta.  

 

LETTERING I CAL·LIGRAFIA 

Dilluns, de 18.30 a 20.30 h 

5 i 12 de juliol 

Preu: 12,19 (4 hores)  

Taller per joves dels 12 als 14 anys 

En aquest taller aprendrem els principis bàsics de la Cal·ligrafia i del Lettering. En la primera 

part aprendrem a escriure la minúscula itàlica i la majúscula romana -bases de la nostra 

escriptura llatina actual- amb retolador cal·ligràfic i amb pinzell, mentre que en la segona 

aprendrem fonaments de tipografia i disseny per crear les nostres pròpies composicions 

creatives amb paraules. A part aprendrem sobre els diversos materials i aplicacions que li 

podem donar a l'après... i són tants! 

Per aquesta activitat caldrà portar el material de casa. Pregunta'ns! 

 

 

 

 

 

 

 



Tallers infantils 

Tots els tallers es faran seguint les mesures covid vigents i els materials d’ús individual. 

 

ESPAI RACONS i CONTES- primera setmana de juliol 

Del 28 de juny a l’1 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 4 a 6 anys 

Suplement de material: 5€ 

Narracions de contes i treball amb materials: aquarel·les, fang, collage i altres propostes 
artístiques als espais interior i exterior de l’Espai Infantil El Parc. Un espai artístic, de 
sensibilització lectora i de trobada per als menuts i menudes de la família.  

 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19 

 

PINTURA AL PARC  

Del 28 de juny a l’1 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12 anys 

Suplement de material: 8€ 

Taller per a tastar diferents tècniques, formats i propostes de pintura: practicarem 

l’aquarel·la,  jugarem amb el collage, farem un retrat, pintarem amb música, i altres. 

Diferents espais i diferents propostes pictòriques per a un estiu ben acolorit. 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19 

 

SKATE A LA PISTA 

Del 28 de juny a l’1 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12  anys 

Traurem el mòduls i les rampes a la pista per aprendre tots els trucs i tècniques d’aquest 
esport urbà. Et pots apuntar tant si és la primera vegada que puges a un skate com si ja fa 
dies que patines.  



 

Per aquesta activitat caldrà portar el material de casa. Pregunta'ns! 

 

 

ESPAI RACONS i CONTES - segona setmana de juliol 

Del 5 al 8 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 4 a 6 anys 

Suplement de material: 5€ 

Narracions de contes i treball amb materials: aquarel·les, fang, collage i altres propostes 
artístiques als espais interior i exterior de l’Espai Infantil El Parc. Un espai artístic i de 
sensibilització lectora i de trobada per als menuts i menudes de la família. 

 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19 

 

 

SKATE A LA PISTA segona setmana de juliol 

Del 5 al 8 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12 anys 

Traurem el mòduls i les rampes a la pista per aprendre tots els trucs i tècniques d’aquest 

esport urbà. Et pots apuntar tant si és la primera vegada que puges a un skate com si ja fa 

dies que patines.  

 

 

EMBOLICA LA TROCA 

Del 5 al 8 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12 anys 



Suplement de material: 8€  

Taller per a tastar diferents tècniques de teixir: un conjunt de projectes senzills i divertits 

fent servir el trapillo i altres tècniques de ganxet. El ganxet us ajudarà a activar la vostra 

creativitat i a millorar la confiança i l'autoestima. 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19 

 

ESPAI RACONS i CONTES - tercera setmana de juliol 

Del 12 al 15 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 4 a 7 anys 

Suplement de material: 5€ 

Narracions de contes i treball amb materials: aquarel·les, fang, collage i altres propostes 
artístiques als espais interior i exterior de l’Espai Infantil El Parc. Un espai artístic i de 
sensibilització lectora i de trobada per als menuts i menudes de la família. 

 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19 

 

SKATE A LA PISTA. tercera setmana de juliol 

Del 12 al 15 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12 anys 

Traurem el mòduls i les rampes a la pista per aprendre tots els trucs i tècniques d’aquest 

esport urbà. Et pots apuntar tant si és la primera vegada que puges a un skate com si ja fa 

dies que patines.  

Per aquesta activitat caldrà portar el material de casa. Pregunta'ns! 

 

ACROBÀCIA i MALABARS 

Del 12 al 15 de juliol, de 10.30 a 12.30 h 

Preu: 24,38 € (8 hores) 

Infants de 7 a 12 anys 



Taller en el que, mitjançant les diferents tècniques de circ, treballarem la lateralitat, 

l’equilibri, la concentració, la coordinació, el ritme i el treball d’equip. 

El material d'aquesta activitat serà d'ús exclusiu i haurà estat desinfectat prèviament seguint 

mesures covid19. Pendent de realització segons normativa covid19. 

 

 

 


