CURSOS I TALLERS SETEMBRE 2022
POSA’T +
DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE
De dilluns a dijous, de 10.00 a 11.00 h
Preu: 21,30 €
Cal dur una tovallola.

COR JOVE
DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE
De dilluns a dijous, d’11.00 a 12.00 h
Preu: 8,57 €

SABÓ NATURAL
DIMARTS, 13 DE SETEMBRE
De 18.00 a 20.30 h
Preu: 13,31 € + 3 € de material

N

Aprendrem a elaborar i formular els
nostres propis sabons naturals. Coneixerem les bases per elaborar-los.
A més farem un sabó corporal i un altre per a la llar amb oli d’oliva reciclat.
I aprendrem a formular i adaptar els
sabons a les nostres necessitats i tipus de pell.

COSMÈTICA
CORPORAL

NATURAL:

CURSOS I TALLERS

CURA

DIMECRES, 14 DE SETEMBRE
De 18.00 a 19.30 h
Preu: 7,99 € + 2 € de material

N

Aprendrem a fer receptes bàsiques
per cuidar la pell de forma natural. A
més elaborarem un bàlsam labial en
un recipient metàl·lic. Cal portar un
recipient de vidre per a les mostres.

COSMÈTICA
CAPIL·LAR

NATURAL:

CURA

DIMECRES, 28 DE SETEMBRE
De 18.00 a 19.30 h
Preu: 7,99 € + 1 € de material

N

Aprendrem a identificar l’estat del
nostre cabell i a elaborar algunes receptes naturals adaptades a cada necessitat capil·lar.
HISTÒRIA D’EGIPTE

COSMÈTICA NATURAL: CURA FACIAL
DIMECRES, 21 DE SETEMBRE N
De 18.00 a 19.30 h
Preu: 7,99 € + 1,50 € de material
Aprendrem a realitzar tres preparacions naturals enfocades a la cura facial: netejador, exfoliant i mascareta. A
més, aprendrem a adaptar les receptes de cosmètica natural. Cal portar
un recipient de vidre per les mostres.
GRAFOLOGIA: “MOSTRA’M COM
ESCRIUS I ET DIRÉ COM ETS”
DEL 8 AL 15 DE SETEMBRE
Dijous, de 18.00 a 19.30 h
Preu: 15,97 €

N

Taller monogràfic de grafologia bàsica
aplicada, on explicarem el que és la
grafologia i mostrarem la tècnica i el
mètode per elaborar anàlisis grafològiques de textos manuscrits.

DIJOUS, DEL 22 AL 29 DE
SETEMBRE
De 12.00 a 13.30 h
Preu: 15,97 €

N

En aquest monogràfic estudiarem les
claus de la història de l’Egipte faraònic. El medi geogràfic (El do del Nil),
la seva història, la religió, els rituals
funeraris i l’escriptura jeroglífica.
PRESENTATION IN ENGLISH
DEL 12 AL 19 DE SETEMBRE
Dilluns, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 21,30 €

N

Taller on practicarem la nostra presentació i on aprendrem frases habituals, l’organització i la realització.

BUSINESS ENGLISH
DEL 14 AL 21 DE SETEMBRE
Dimecres, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 21,30 €

N

Taller pràctic on aprendrem el vocabulari més important, la planificació i
situacions per arribar a un acord.
EMAIL ENGLISH
DIJOUS, 29 DE SETEMBRE
De 18.00 a 20.00 h
Preu: 10,65 €

N

Aprendrem a redactar correus electrònics en anglès en l’àmbit professional. Taller on farem pràctiques en
la redacció i resposta dels correus
electrònics.

