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Del 2 al 13 de gener.
L’inici dels tallers serà a partir de la setmana del 23 de gener.

Centre Cívic Drassanes de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 21h i 
dissabtes de 10 a 13’30h i de 16 a 21h. 
Casal de Barri del Raval de dilluns a divendres de 9’30 a 21h.

També us podeu apuntar ON-LINE al web ccdrassanes.cat

TALLERS HIVERN 2023

INSCRIPCIONS

La seva duració serà entre els mesos de gener, febrer i març.
Us podeu inscriure als dos centres, independentment d’on es realitzi el taller.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El pagament de la matrícula es farà mitjançant ingrés bancari o targeta i no es considerarà 
formalitzada la inscripció fins al lliurament del resguard original d’ingrés al centre.
El temps fins al lliurament del resguard és de 48 hores.
També us podeu inscriure on-line a través del nostre web. En aquest cas, no és necessari lliurar 
el resguard al centre ja que la inscripció és automàtica.

PREUS DELS TALLERS
9 sessions d’1h./setmana: 39’42€
9 sessions d’1’5h./setmana: 59’13€
6 sessions de 2h./setmana: 52’56€
3 sessions de 2h: 21’72€
2 sessions de 2h: 14’48€

TARIFES REDUÏDES
Actualment les persones en situació d’atur i les persones amb una discapacitat reconeguda 
de més del 33% poden gaudir d’una reducció en la tarifa dels preus dels tallers culturals del 
centre (entre el 50 i el 75%).
Les inscripcions per aquests ajuts seran només presencials i fins al 16 de gener.
Imprescindible aportar la documentació necessària en el moment de fer la inscripció.

DEVOLUCIONS
La devolució del curs tan sols es farà quan un curs s’anul·li per part de l’organització.
El temps per recollir aquesta devolució serà del 6 de febrer al 24 de març.
Una vegada iniciats els tallers no es retornarà, en cap cas, l’import de la inscripció. 

El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor o professora o 
la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

LLEGENDA:

G GRATUÏT N NOU



DANSA DANSES URBANES

Iniciació - dilluns de 20’20 a 21’50h. 
Intermig - dimecres 20’20 a 21’50h. 
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Amb el claqué, explorarem el món de la dansa 
i de la música d’una forma divertida i dinàmica, 
ja que ens permet, no solament expressar-nos 
mitjançant el moviment corporal, sinó també 
poder “tocar un instrument”, que en aquest 
cas seran les sabates.

CLAQUÉ

Dilluns de 20 a 21’30h. 
Dimecres de 9’15 a 10’45h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

INICIACIÓ AL BALLET

La dansa clàssica és la base per a molts 
altres estils de dansa. Ens ajuda a augmentar 
la nostra flexibilitat, a millorar la coordinació 
i a corregir mals hàbits posturals. A classe 
treballarem a partir dels exercicis principals de 
la barra i del centre.
Una bona manera de mantenir-se en forma, 
aprendre i divertir-se.

Dilluns de 10’30 a 12h. 
Dimecres de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DANSA
CONTEMPORÀNIA

Introducció a la tècnica de la dansa 
contemporània, apropant-se als principis 
bàsics del moviment: comprensió i ús del pes, 
de l’impuls, de les direccions, del flux, etc.

Iniciació - dimarts de 18’30 a 20h.
Female Dance Hall - dimarts de 
20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

És un estil musical i de ball provinent 
de l’illa de Jamaica originat a finals dels 
anys 70. Musicalment es caracteritza 
per ritmes més ràpids que en el reggae, 
sempre lligat al ball que ha anat 
evolucionant socialment creant una gran 
quantitat de moviments lligats a la seves 
arrels africanes, al folklore i als ritmes 
de l’illa en cada moment. És sobretot 
energia i actitud, a banda de tècnica. 
Si tens ganes de conèixer una cultura 
i moure’t sense parar, aquest és el teu 
estil. Activitat molt aeròbica.
Al curs Female Dance Hall aprendrem 
“Dance Moves” creats per ballarines 
jamaicanes, treballarem tècniques per a 
dones juntament amb la sensualitat i el 
coneixement del nostre cos.

DANCEHALL

Iniciació - dimecres de 20 a 21’30h.
Avançat - dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Allibera la pelvis i les vergonyes al ritme 
de la música més moderna del continent 
africà amb una fusió d’estils i passos 
de diversos països. Un taller per fer un 
tastet de la tècnica, passos i coreografia 
de l’estil i una oportunitat per deixar anar 
les tensions i explorar el propi cos.
Apte per a tots els cossos i nivells.

AFROBEAT

Iniciació - dimecres de 18’30 a 20h.
Avançat -  dimecres de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Sembla que faci anys de l’última vegada 
que vam moure l’esquelet en una pista 
de ball; que falti molt per poder fer-ho 
de manera amena i amb les persones 
més properes... Siguem realistes! Les 
ganes de ballar no ens les treu ningú, 
i l’esperança de poder-ho tornar a fer 
envoltades/tats dels que més estimem 
tampoc! Si no vols perdre el ritme en el 
proper sarau, anima’t amb el twerking: 
no podràs parar!
Cal portar genolleres per poder fer 
tots els moviments còmodament.

BOOTY DANCE / TWERK



TEATRE I RECURSOS TEATRALS

Tallers oberts a persones amb o sense experiència teatral prèvia

Dijous de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Buscarem (i trobarem) com connectar i 
reconnectar amb el nostre clown, és a dir, 
la capacitat lúdica, creativa, poètica i tendra 
que tots tenim. Ens familiaritzarem amb 
l’”estat”, aprenent quins són els mecanismes 
d’activació per accionar, interaccionar i... 
deixar-nos sorprendre!

CLOWN

Dirigit a cantants, actrius, actors i a tothom 
que desitgi explorar la seva veu cantada, amb 
o sense formació prèvia. 
Només necessitarem ganes d’aprendre per 
descobrir les possibilitats de la nostra veu.
Treballarem la tècnica vocal, des de la 
relaxació i la flexibilitat,  per aprofitar al màxim 
els nostres matisos vocals.

Dimarts de 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CANT I TÈCNICA VOCAL

Dijous de 18 a 19’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendrem tècniques i recursos per poder 
improvisar i entrenar el “múscul creatiu” a fi 
que ens ajudi a construir petites dramatúrgies 
espontànies. 
Si tens ganes de jugar amb el teatre, el cos, 
la veu i la creació d’històries i personatges, 
improdera’t! 
Un laboratori d’experimentació i aprenentatge 
100% pràctic per a persones amb o sense 
experiència.

IMPROVISACIÓ
TEATRAL  

Dimecres de 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Orientat a alumnes d’iniciació al teatre que 
tenen una prèvia base d’anglès. 
El curs proposa un acostament a l’idioma i 
al teatre en llengua original del dramaturg 
Samuel Beckett.
Durant el curs, ens acostarem a les obres 
de l’autor a través d’activitats com la lectura 
de textos originals, l’entrenament físic, la 
improvisació, la creació escènica i la interacció 
lingüística, entre altres aspectes. Enfocarem 
l’estudi de l’autor des d’una pedagogia actoral 
basada en el Teatre Laboratori de Jerzy 
Grotowski. 
Els participants aprendran un entrenament 
actoral, que suposa una important eina per 
a la creació escènica.  D’altra banda, de 
manera transversal, el curs afavorirà l’exercici 
de la llengua anglesa en cada trobada, tant de 
forma pràctica com teòrica.

TEATRE EN ANGLÈS

Dimecres de 17’30 a 19h.
5 sessions quinzenals
Del 25 de gener al 22 de març
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Dins de la nostra “cambra pròpia”, ens 
submergirem en l’univers particular de cinc 
dones de teatre. Un espai per intercanviar 
opinions i lectures; una manera d’apropar-
se al teatre en femení des del text per 
descobrir-lo a poc a poc i poder gaudir-lo 
més enllà de l’escenari.
Caldrà recollir l’exemplar al Centre per 
poder llegir-lo abans de cadascuna de 
les sessions quinzenals.

LLEGIM TEATRE
CLUB DE LECTURA
EN FEMENÍ

G



BENESTAR PERSONAL

Dilluns de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

No heu pogut sortir gaire de casa recentment? 
Tot i fer una mica d’exercici us noteu rovellats/
des i no sabeu ben bé per què?
El ioga és una forma d’exercici mil·lenària 
que us ajudarà moltíssim a destensar el cos, 
eliminar hàbits posturals incorrectes i a sentir-
vos molt millor física i mentalment; també a 
millorar el potencial de cada persona. 
Més que buscar postures forçades i 
complicades, desenvoluparem l’habilitat de 
fer postures que s’adaptin al nostre cos i no 
a la inversa.

IOGA TERAPÈUTIC

Ampliarem les possibilitats de moviment i 
flexibilitat contribuint a la nostra salut física i 
equilibri emocional. Alliberarem l’estructura 
òssia i les cadenes musculars per harmonitzar 
l’energia i corregir la postura i la biomecànica 
funcional. Millorarem el nostre rendiment físic, 
la capacitat de relaxació i la relació força-
elasticitat.

Dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ESTIRAMENTS I
FLEXIBILITAT Combinarem els abdominals hipopressius 

amb els exercicis de Kegel.
Els exercicis de Kegel enforteixen els 
músculs del sòl pelvià de manera efectiva 
i els hipopressius, a més d’aquest benefici, 
milloren la postura corporal, enforteixen 
la musculatura de l’esquena, milloren la 
qualitat de la respiració, prevenen hèrnies 
i disminueixen la incontinència urinària i la 
diàstasis abdominal.

Dimarts de 20 a 21’30h.
Divendres de 10 a 11’30h
Lloc: Centre Cívic Drassanes

ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS - 
EXERCICIS DE KEGEL

Dimarts de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

És un ioga dinàmic que combina la respiració 
conscient, la fluïdesa i la quietud, l’alineació 
física i energètica i la ment enfocada.
La seva pràctica continuada proporciona 
grans beneficis.

HATHA VINYASA IOGA

Gimnàstica postural que ens ajudarà a sentir-
nos millor amb nosaltres mateixes/os.
El Pilates és un exercici cos-ment de gran 
precisió, basat en la tècnica creada per J. 
Pilates, que ajuda a aconseguir una millor 
forma física sense descuidar l’aspecte interior 
de qui som.

Dilluns de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

PILATES



Us podeu inscriure a més d’un nivell. Imprescindible portar instrument

MÚSICA

Iniciació - dimarts de 18 a 19’30h.
Avançat - dimarts de 19’30 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendrem els rudiments de l’acompanyament 
de cançons a través d’exemples coneguts: 
els acords bàsics, els patrons rítmics 
característics i l’estructura elemental de les 
cançons. 
Treballarem la coordinació de les dues mans, 
posant acords correctament amb l’esquerra i, 
alhora sense perdre el compàs, farem patrons 
de rasgueig i arpegi amb la dreta. 
Per a tots els nivells.

GUITARRA ESPANYOLA

Dilluns de 19 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Aprendre el llenguatge de les palmes és la 
millor porta d’entrada al Flamenc. 
A través d’uns exercicis progressius, 
coordinarem palmes i peu i aprendrem les 
bases dels quatre sistemes rítmics principals:
1 - Sevillanes / Fandango de Huelva.
2 - Tango / Rumba.
3 - Soleá / Alegría.
4 - Bulería.

PALMES FLAMENQUES

Dilluns de 18 a 19h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Es treballaran les tècniques bàsiques del 
“toque a compás” a través de la Sevillana, el 
Fandango de Huelva i la Rumba Flamenca, 
dels que també n’analitzarem l’estructura i el 
seu acompanyament.
La metodologia d’aquest curs preveu 
l’assistència d’alumnes sense formació 
musical ni coneixements previs de 
guitarra.

GUITARRA FLAMENCA

Dilluns de 20 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

En un ambient semblant al d’un corrillo 
flamenco d’una banda, aprendrem a 
acompanyar el cante amb la guitarra i les 
palmes. En diferents pals, estudiarem les 
rodes d’acords adients a cada cante i el seu 
desplegament rítmic, així com a incorporar 
falsetes quan sigui necessari. 
D’altra banda, aprendrem també a interpretar 
en grup, controlant el tempo, el compàs i els 
aspectes formals, tot construint un repertori 
comú de temes flamencs i de rumbes d’acord 
amb les pautes tradicionals i les versions 
originals. 
Aquest taller requereix haver superat el 
curs d’iniciació a la guitarra flamenca o 
tenir-ne coneixements previs prou sòlids.

COMBO FLAMENC



ARTS PLÀSTIQUES

Il·lustració bàsica a través del dibuix.
Ens iniciarem en el món de la il·lustració a 
través de nocions bàsiques de dibuix, per 
a després aconseguir el nostre propi estil. 
Descobrirem els diversos tipus de materials: 
retoladors, llapissos, colors pastel, tinta negra 
xinesa, etc. per al desenvolupament il·lustratiu 
de les nostres idees.
Farem volar les nostres fantasies amb la 
finalitat de crear la nostra pròpia història 
plasmada en una llibreta 100% auto produïda, 
com a projecte de final de curs.

Dimecres de 18’30 a 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

EXPLICA LA TEVA
HISTÒRIA A TRAVÉS DE
LA IL·LUSTRACIÓ 

T’agradaria potenciar la teva creativitat i tens 
ganes d’experimentar? Et ve de gust tenir un 
espai físic i mental per a tu mateixa? Regala’t 
aquest mètode i aquesta trobada quinzenal 
per deixar-te anar.
En cinc sessions compartirem algunes 
tècniques clau per fer servir el teu propi DIARI 
CREATIU: un quadern personal eminentment 
visual, un espai físic on experimentar i un 
moment mental per a tu, de creació lliure, per 
potenciar la teva creativitat.

Dilluns de 18’30 a 20’30h.
5 sessions quinzenals 
Del 25 de gener al 22 de març
Lloc: Centre Cívic Drassanes

DIARI CREATIU

Aprendrem les tècniques bàsiques de 
l’aquarel·la atenent el color, el valor i la 
composició a través de l’observació d’imatges, 
ja siguin flors, natures mortes o paisatges. A 
més, experimentarem les possibilitats que 
aquest material ens brinda.
Les classes estaran orientades als interessos 
i les inquietuds personals de cada alumne/a.
Material a càrrec de l’alumnat.

Dimarts de 19 a 21h.
7 sessions de 2h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

AQUAREL·LA 
PER A PRINCIPIANTS

Aprèn a confeccionar la teva peça de ceràmica 
decorativa amb la tècnica d’assecat a l’aire (no 
requereix forn, ja que s’asseca a temperatura 
ambient). 
Per a la decoració, treballarem amb materials 
orgànics com fulles de romaní, llavors, flors, 
etc. Acabarem la peça amb pintura acrílica a fi 
d’aconseguir el teu toc personal i únic.

Divendres 3 i 10 de març de 19 a 21h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

CERÀMICA AMB PASTA
D’ASSECAT A L’AIRE



COSTURA I PATRONATGE

Tots els tallers es fan al Centre Cívic Drassanes.

Curs INICIACIÓ:
Divendres 27 de gener de 17 a 21h. 
1 sessió de 4h.
T’agradaria aprendre a cosir a màquina? 
Tens una màquina de cosir i no saps per on 
començar? 
En aquest taller aprendrem les nocions 
bàsiques de la màquina de cosir (enfilar 
l’agulla, puntada recta, corba, tensions, etc.) 
mitjançant exercicis pràctics.
Coneix la teva màquina!

Curs AVANÇAT:
Divendres 17 de febrer de 17 a 21h. 
1 sessió de 4h.
Aprendràs a fer traus, a cosir cremalleres i a 
fer puntades invisibles.
Confecció d’un necesser amb cremallera i 
folre.
Són necessaris coneixements bàsics de 
costura a màquina (enfilat, puntada recta, 
zig-zag). 
Pots portar la teva màquina. 

MÀQUINA DE COSIR
G

Confeccionarem una dessuadora a partir d’un 
patró predeterminat (talles 34 a 52).
Aprendràs tot el procés des de modificar el 
patró (llarg), tallar la tela, etc., fins a acabar la 
peça. Són necessaris coneixements bàsics 
de costura a màquina (enfilat, puntada recta, 
zig-zag). 
Pots portar la teva màquina. 

Dilluns 30 de gener i 
6, 13 i 20 de febrer de 19 a 21h.
4 sessions de 2h.
Preu: 34’07€

CONFECCIÓ D’UNA
 DESSUADORA

N



Barcelona Wifi i punt d’intercanvi de llibres durant l’obertura dels centres.

SERVEIS PERMANENTS

En ambdós centres disposem de diferents sales per a la cessió i el lloguer.
Obrim les portes a tothom: qualsevol persona, grup, entitat o companyia que necessiti un lloc per 
desenvolupar la seva tasca, malgrat que s’atendrà especialment a les entitats o artistes ubicats 
a Ciutat Vella i aquells projectes que facin referència a una de les especialitats dels centres (Arts 
Escèniques i Noves Cultures).

CESSIÓ D’ESPAIS

SERVEIS

Per a infants de 3 a 12 anys.
Informació a les famílies:
De dimarts a dijous de 10 a 14h.
De dilluns a divendres de 16 a 17h.
casalinfantil@ccdrassanes.cat

CASAL INFANTIL
DRASSANES

Espai per a dones.
Dimecres i dijous de 17 a 19’30h.
casalfamiliar@ccdrassanes.cat

CASAL FAMILIAR
DRASSANES

Façana principal del
Centre Cívic Drassanes

Façana principal del
Casal de Barri del Raval

Tens entre 12 i 16 anys?
Tens ganes de fer activitats (esport, 
deures, cuina, sortides, Lliga de 
Valors,...) amb companys i companyes 
del barri? Vine a Franja Raval, inscriu-te 
i participa amb nosaltres!
Informació a les famílies:
Dimarts de 16 a 20h i dijous de 16 a 
17’30h. info@casaldelraval.cat

De dilluns a divendres de 17 a 
20h.
Lloc: Casal de Barri del Raval

PROJECTE FRANJA





CASAL DE BARRI DEL RAVAL
C/ Reina Amàlia, 31 | 08001 Barcelona
Telèfon 933 294 295
casaldelraval.cat
info@casaldelraval.cat
facebook.com/casaldebarrifolchitorres
twitter.com/CasaldelRaval
De dilluns a divendres de 9 a 21h.
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 21h.

CENTRE CÍVIC DRASSANES
C/ Nou de la Rambla, 43 | 08001 Barcelona
Telèfon 934 412 280
ccdrassanes.cat
informacio@ccdrassanes.cat
facebook.com/ccdrassanes
twitter.com/CCDrassanes
De dilluns a divendres de 9 a 14’30h i de 16 a 22h.
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 21h.

ADRECES I HORARIS
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