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Recomanem que us hi inscriviu. Les persones que no puguin fer-ho per dificultats
tecnològiques poden venir a fer la inscripció presencial sense haver de demanar cita prèvia.
Abans d’inscriure-us a un curs us demanem que llegiu la normativa d’inscripcions.

NOVES INSCRIPCIONS: a partir del 7 de juny
PERÍODE DE DEVOLUCIONS (sense justificant): fins al 20 de juny (aquest inclòs)
Inici de les activitats: dilluns 4 de juliol
Horaris de les inscripcions: presencialment, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. En línia, a partir de les 10.00 h (el primer
dia) fins a les 23.59 h ininterrompudament

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de
seguir la normativa següent:
• Es considera que la plaça està ocupada
quan s’ha pagat.
• Modalitat d’inscripcions en línia. En cas
que no es pugui fer per problemes tecnològics, podeu venir al centre a fer la
inscripció presencialment. En cap cas no
es reserva plaça per telèfon.
• Cada persona es pot inscriure a un
màxim de tres tallers i pot inscriure-hi un
màxim de dues persones més. Per registrar una altra persona, heu d’utilitzar una
altra adreça electrònica.
• La direcció del centre es reserva el dret
de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants.
• Les persones que estiguin a l’atur tenen
una subvenció del 50% sobre el preu
d’un taller del trimestre actual presentant la vida laboral (de l’últim mes) o els
papers del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’empadronament.
• Així mateix, les persones residents al
municipi amb algun tipus de discapacitat o que siguin ateses en algun centre públic de salut mental tenen una
reducció del 75% o del 50%, segons
diversos criteris establerts al BOPB. Cal
presentar la documentació acreditativa
i l’empadronament.
• Per tenir dret a una subvenció és imprescindible fer la inscripció presencialment. No està permès fer la reserva en
línia i portar després la documentació
perquè us n’abonem la part proporcional.

• En cas que la persona usuària es doni
de baixa d’un taller al qual estigui inscrita, ho ha de notificar durant el període
de devolucions. Si no es fa en aquest
període, no podrà obtenir la devolució
de l’import tret que presenti un informe
mèdic o laboral.
• Aquesta excepcionalitat no és vàlida si
ja han tingut lloc el 50% de les sessions
(en els cursos amb un nombre de sessions parell), tant si s’ha assistit a aquest
50% com si no. En els cursos en què
el nombre de sessions sigui imparell,
aquest percentatge és del 60%.
• En tots els tallers que s’hagin d’anul·lar
pel fet de no tenir un nombre mínim de
participants, es fa la devolució íntegra
del preu.
• La direcció del centre es reserva el dret
de canviar el professorat en cas necessari.
• Mentre el centre estigui obert al públic,
no s’interrompran els tallers presencials,
tret que les mesures de prevenció de la
covid-19 indiquin noves restriccions de
l’activitat o que hi hagi algun festiu de
calendari.
• Tots els cursos començaran presencialment.
• Les persones inscrites a marxa nòrdica
han de portar els bastons de casa. (Al
nostre web hi trobareu la informació necessària.)
• L’ús de la mascareta a l’interior de les
sales no és obligatori.
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NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

• El material fungible que sigui necessari per al taller és a càrrec de la persona
usuària. En la informació de cada taller
s’especifica quin és aquest plus econòmic.

ARTS PLÀSTIQUES

• La direcció del centre declina tota
responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones
usuàries.

URBAN SKETCH

• L’acompanyament de les persones amb
discapacitat que necessitin suport per
fer l’activitat està exempt del pagament
de la matrícula.
• Totes les persones que pateixin alguna
malaltia relacionada amb la pèrdua de
la memòria, un trastorn o que segueixin algun tipus de tractament que en
pugui alterar la capacitat psicomotriu o
cognitiva ho han de comunicar a l’hora
d’inscriure’s a un taller, perquè el professorat n’estigui informat. La direcció del
centre declina tota responsabilitat, de
manera que és aconsellable que vagin
acompanyades quan entrin i surtin de
l’aula on s’imparteix l’activitat.
• La inscripció a un taller significa
l’acceptació d’aquesta normativa.

• L’ús de la mascareta a l’interior de les sales no és
obligatori.

N

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 10.00 a 12.00 h
Grup B: dilluns, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 3
Observacions: cal portar el material següent:
-Llibre en blanc o bloc de paper apte per a
dibuix, tinta i aquarel·la
-Capsa d’aquarel·les de qualitat mitjana,
Van Gogh, White Nights…
-Pinzells d’aquarel·la, (alguns pinzells sintètics tenen el mànec recarregable d’aigua i
poden ser còmodes)
-Recipient per a l’aigua
-Retoladors fins (0,3, 0,5) de tinta indeleble
-Llapis grafit 2H o portamines
-Goma d’esborrar
-És recomanable una cadira plegable de tres
potes.
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És la pràctica de dibuixar allò que t’envolta.
No implica necessàriament que dibuixis ciutats, sinó que consisteix a plasmar la teva visió personal del teu món immediat.

MONOGRÀFICS

OSTEOPILATES

SALUT I BENESTAR

• L’ús de la mascareta a l’interior de les sales no és
obligatori.

MARXA NÒRDICA DE NATURA
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 9.00 a 11.00 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 3

DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
DEL 7 AL 21 DE JULIOL
Grup C: dijous, de 20.00 a 21.00 h

N

DEL 8 AL 22 DE JULIOL
Grup H: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3

Camins d´ombres accessibles per a tots els
nivells que vulguin descobrir aquesta activitat. Tres sortides fora de Barcelona (zones:
Gavà i Cerdanyola del Vallès). Accés amb
transport públic.

Pensat per a persones de 40 a 50 anys en endavant. Enfortiment dels ossos i prevenció
de possibles fractures.
PILATES
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h
DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Grup I: dimarts, d’11.30 a 12.30 h

Foto: Pixabay

DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup K: dimecres, de 10.30 a 11.30 h

HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ
DEL 4 AL 18 DE JULIOL
Dilluns, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3
Aprofundeix en la relaxació del diafragma i
la regió lumbar a la vegada que estabilitzes
la columna vertebral.

DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup C: dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3
Conjunt d’exercicis per millorar la condició
física, el control i la concentració.
IOGA PER A TOTHOM
DEL 5 AL 21 DE JULIOL
Dimarts i dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 6
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TALLERS

IOGA CORRECTIU

ZUMBA

DEL 5 AL 21 DE JULIOL
Dimarts i dijous, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 6
Pensat per a persones que vulguin enfortir
la musculatura i els ossos per prevenir possibles lesions.

DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Grup A: dimarts, de 20.00 a 21.00 h

HATHA-IOGA

Descobreix aquesta disciplina, on realitzaràs
exercicis aeròbics al ritme de la música llati-

DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup C: dimecres, de 19.45 a 20.45 h
DEL 7 AL 21 DE JULIOL
Grup F: dijous, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3
Un ioga antic que permet treballar cos i ment
a la vegada, així com també la resistència, la
concentració, la flexibilitat, l’atenció, la força i
la sensació de proximitat amb un mateix.

DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup B: dimecres, de 20.00 a 21.00 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A PERSONES MÉS GRANS DE 60 ANYS
DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Grup A: dimecres, de 9.30 a 10.30 h
DEL 8 AL 22 DE JULIOL
Grup B: divendres, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 18,30 €
Sessions: 3
Practica aquesta activitat per mantenir el cos
sa i actiu. Es treballa de manera tranquil·la i
adaptada a les possibilitats de cada persona.
ESTIRAMENTS

DEL 5 AL 19 DE JULIOL
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3

DEL 8 AL 22 DE JULIOL
Divendres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3

Descobreix un tipus de ioga més intens que
ens ajuda a treballar cos i ment de manera
més dinàmica. Amb la pràctica s’arriba a un
estat de meditació en moviment.

Manteniment i correcció del cos.

Foto: Pixabay

ASHTANGA VINYASA IOGA
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TALLERS

MEDI AMBIENT

• L’ús de la mascareta a l’interior de les sales no
és obligatori.

MANUALITATS AMB PLANTES
PER A LA NOSTRA LLAR

N

DEL 6 AL 20 DE JULIOL
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 22,14 € + 3 € de material
Sessions: 3
Observacions: cal portar un pot de vidre o un
test petit, fil de cotó gruixut, un pot de vidre
de la mida d’un iogurt, flors seques aromàtiques (menta, lavanda, romaní, alfàbrega, farigola, espècies com la canyella, pells seques
de cítrics...)

Foto: Pixabay

En aquest taller descobrirem els beneficis
que tenen les plantes per a la nostra salut
mental i el medi ambient. Posarem en pràctica diferents manualitats amb flors i plantes
per a la decoració sostenible de la nostra
casa. Portarem a terme: macramé per a plantes penjants, ambientador natural i veles
aromàtiques amb cera vegetal.
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Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a dissabte, de 9.00 a 14.00 h i de
16.00 a 22.00 h
Diumenges, de 9.00 a 14.00 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda i dotat d’anell
magnètic

@BCN_LesCorts

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu
candeu@lleuresport.cat
twitter.com/cccandeu
facebook.com/cciviccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu/
twitter.com/AulaAmbientalLC

