
Dm. de 17.30 a 19.30 h
3 sessions. Dates: 29 de juny, 
6 i 13 de juliol. 
Preu: Gratuït
Per a joves de 12 a 20 anys
A càrrec de la Societat 
d’Estudis de La Verneda
Modalitat: presencial

Passejarem per indrets històrics del barri de 
Sant Martí de Provençals amb l’objectiu de fo-
tografiar conjuntament un tema d’interès i com-
partir coneixements i experiències, tot gaudint 
de la fotografia.
No cal experiència prèvia. Vine amb el teu mòbil 
o càmera de fotos!

ITINERARIS

PASSEJADA FOTOGRÀFICA
Dc. de 19 a 20.30 h
1 sessió. Dates: Dimecres 14 de juliol
Preu: Gratuït
A càrrec de Fotoclub Poblenou i la Societat d’Es-
tudis de La Verneda
Modalitat: presencial

Passejarem per indrets històrics del barri de 
Sant Martí de Provençals amb l’objectiu de fo-
tografiar conjuntament un tema d’interès i com-
partir coneixements i experiències, tot gaudint 
de la fotografia.
No cal experiència prèvia. Vine amb el teu mòbil 
o càmera de fotos!

COS I MOVIMENT

TAI-TXI  AL PARC
Dl. de 18.30 a 19.30 h
3 sessions. Dates: del 28 de juny al 12 de ju-
liol
Preu: 10,53 €
Impartit per Alícia López
Modalitat: presencial, al parc de Sant Martí

Combinarem en perfecta harmonia la ment, la 
respiració i el cos per tal d’equilibrar la nostra 
energia amb la pràctica d’aquesta art marcial 
tant practicada cada matí en parcs de tota la 
Xina. Reactiva’t al parc de Sant Martí!

ART I CREATIVITAT

SKETCHING SANT MARTÍ
Dl. i Dc. de 18 a 20.30 h
4 sessions. Dates: del 28 de juny al 7 de juliol
Preu: 29,28 €
Impartit per Juan Antonio López Agüero
Modalitat: presencial

Aprofitarem el bon temps de les tardes d’estiu 
per sortir a dibuixar els carrers dels voltants 
amb el nostre kit bàsic de treball, a esbossar 
el paisatge urbà de Sant Martí desprès d’uns 
exercicis previs realitzats a classe. No cal ex-
periència!

CÀPSULES TIC

LINKEDIN: CREEU UN PERFIL 
PROFESSIONAL ATRACTIU 
Dc. de 17 a 19 h
1 sessió. Data: 30 de juny
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Si voleu canviar de feina o us trobeu en recerca 
activa d’ocupació, apreneu a fer ús de la plata-
forma de contactes professionals Linkedin. Co-
neixeu els avantatges de tenir un perfil profes-
sional d’alt impacte amb aquesta eina i podreu 
donar-vos a conèixer davant d’empreses que 
busquin perfils com el vostre. També podreu fer 
nous contactes amb d’altres professionals en 
actiu que participen d’aquesta xarxa.

Dv. de 17 a 20 h
1 sessió. Data: 9 de juliol
Preu: Gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Un passeig per l’univers de les aplicacions per a te-
lèfons intel·ligents, on podeu trobar utilitats de molt 
diversa mena. Des d’aplicacions per fer la llista de la 
compra, a aplicacions per fer exercici, planificar viat-
ges o sortides i un llarg etcètera. Apreneu a a desca-
rregar, instal·lar i utilitzar les aplicacions mòbils més 
útils per a la vida diària.

TALLERS JOVES

XANQUES: EL MÓN DES 
D’UNA NOVA PERSPECTIVA
Dj. de 17.30 a 20 h
2 sessions. Dates: 1 i 8 de juliol. 
Preu: Gratuït
Impartit per la companyia TodoZancos
Modalitat: presencial
Per a joves de 12 a 20 anys

Les xanques són una eina àmpliament utilitzada en el 
teatre de carrer i el circ, ja que les seves possibilitats 
comunicatives són infinites: un “escenari mòbil” que 
amplia, expandeix i visibilitza els nostres moviments 
corporals i capacitats expressives.
Activitat paral·lela a la 23a Fira de Circ i Animació a 
Sant Martí de Provençals, Mercateatre

RETRATA’T

APRENEU MÉS DEL VOSTRE MÒBIL
Dv. de 17 a 20 h
1 sessió. Data: 2 de juliol
Preu: Gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Descobriu les diferents utilitats del vostre telèfon 
intel·ligent (smartphone). Apreneu a planificar la 
vostra agenda, a escanejar documents, a editar 
fotografies, a localitzar punts en un mapa, a gra-
var vídeo i moltes més funcions que poden ser de 
gran ajuda.

EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL: GOOGLE 
DRIVE, DROPBOX I D’ALTRES SERVEIS
Dc. de 17 a 20 h
1 sessió. Data: 7 de juliol
Preu: Gratuït
Impartit per Johanna Morillo Santiago
Modalitat: presencial

Apreneu a guardar qualsevol tipus d’arxiu en lí-
nia (documents de text, fotos, vídeos, música..) 
i accediu-ne des de qualsevol lloc i en qualsevol 
moment (des de l’ordinador des del mòbil o la 
tauleta tàctil). Us ensenyarem el beneficis d’em-
magatzemar al núvol, de forma segura.

EL MÓN DE LAS APPS (D’ANDROID)

Inici dels tallers: a partir del 28 de juny de 2021
Període d’inscripcions en línia: a partir del 7 de juny, a les 10 h. A través de l’aplicatiu web  santmarti.inscripcionscc.com
Període d’inscripcions presencials: a partir del 7 de juny, a les 10 h.   
Horari: matins, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i tardes, de dimarts a dijous de 16 a 19 h. a la 3a planta del Centre Cívic.
Finalització del període d’inscripcions: una setmana abans de l’inici de cada taller.

+ INFO: 
administracio@ccsantmarti.net
Centre Cívic Sant Martí, 
C/ Selva de mar, 215, Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santmarti 

PROGRAMACIÓ DE TALLERS D’ES TIU    *   DE JUNY A JULIOL         

https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp

