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TALLERSMONOGRÀFICSTALLERS
Recomanem fer-la inscripció en línia. Les persones que no puguin fer-la per dificultat tecnològica 
poden venir a fer-la presencial.
Abans d’inscriure-us a un curs us demanem que llegiu la normativa d’inscripcions.
Tots els cursos són continuació del trimestre anterior excepte els que consten com a nous.

Per formalitzar les inscripcions heu de se-
guir la normativa següent:

• Es considera que la plaça està ocupada 
quan s’ha pagat.

• Cada persona es pot inscriure a un 
màxim de tres tallers i pot inscriure-hi un
màxim de dues persones més. Per regis-
trar 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. Cal presentar 
la vida laboral (de l’últim mes) o els pa-
pers 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 pú-
blic de salut mental tenen una reducció del 
75% o del 50%, segons diversos criteris 
establerts al BOPB. Cal presentar la docu-
mentació acreditativa i l’empadronament.

• Per tenir dret a una subvenció és impres-
cindible 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 de-
volucions. Si no es fa en aquest període, 
no podrà obtenir la devolució de l’import 
tret que presenti un informe mèdic o labo-
ral.

INSCRIPCIONS: a partir del 15 de març
PERÍODE DE DEVOLUCIONS (sense justificant): fins al 29 de març inclòs.
Inici d’activitats: dimarts, 11 d’abril
Horaris: presencialment de 10.00 a 21.00 h. En línia a partir de les 10.00 h (el primer dia) fins a les 
23.59 h ininterrompudament.
Aquest trimestre els tallers podran ser ubicats en altres equipaments per la possible realització 
d’obres al centre.

• Aquesta excepcionalitat no és vàlida si
ja han tingut lloc el 50% de les sessions
(en els cursos amb un nombre de ses-
sions 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 farà la devolució íntegra 
del preu.

• La direcció del centre es reserva el dret
de canviar el professorat en cas necessari.

• 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.

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

• 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 al-
gun tipus de tractament que en pugui al-
terar 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.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

P
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TALLERS

HUMANÍSTICS I CIÈNCIES SOCIALS
Tots els cursos són continuació del trimestre anterior excepte els que consten com a nous.

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 18.30 a 20.00 h
Preu: 87,85 € + 2,01 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 11

CREACIÓ LITERÀRIA

HISTÒRIA DELS GRANS IMPERIS III: 
ROMA I L’INICI DE L’EDAT MITJANA

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 17.00 a 18.30 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 11

LA BELLESA IMPOSADA 

DE L’11 D’ABRIL AL 9 DE MAIG
Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 33,93 €
Sessions: 5

Què és la bellesa? És un do de la natura, 
una elecció personal o una obligació so-
cial? A partir de la televisió, els videoclips, 
la publicitat i les xarxes socials, debatrem 
de forma participativa sobre el concep-
te de bellesa, les diverses imposicions 
estètiques i la seva relació amb les des-
igualtats socials i les discriminacions de 
gènere. Reflexionarem sobre les seves 
conseqüències en la percepció pròpia, la 
identitat i l’autoestima

Coneixerem diferents maneres d’inspirar-se 
per escriure, de conduir la narrativa i apren-
dre a manipular la història. Així com saber 
reconèixer i practicar l’estil d’escriptura per 
poder desenvolupar-lo amb llibertat.

Els grans imperis s’han succeït al llarg de la 
història d’Europa i del Mediterrani. Aquests 
imperis han dominat territoris a Europa, Àsia 
i Àfrica i han donat forma a la cultura europea 
i a l’organització actual de les fronteres de 
molts estats. Aquest trimestre, analitzarem 
Roma i el seu Imperi i l’inici de l’Edat Mitjana.

Reflexió sobre com s’ha construït la història 
de l’art des d’una perspectiva masculina, 
blanca i eurocèntrica. Treballarem a partir 
de la iconografia i la cultura visual des d’una 
perspectiva històrica, amb un llenguatge 
proper, jocs interactius i molta diversió. Si 
vols ser un entes en la matèria, inscriu-te i 
provem. 

VIATGE ICONOGRÀFIC A TRAVÉS 
DE LA HISTÒRIA DE L’ART

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, d’11.00 a 12.00 h 
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

N

N

Observant un quadre podrem descobrir un 
món de significats que l’artista ens vol reve-
lar, mitjançant el tema escollit, l’ús del color, 
i la disposició dels elements i personatges 
que apareixen al quadre.

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 12.00 a 13.00 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

COM MIRAR UNA OBRA D’ART II



5

COMUNITAT DIGITAL
Tots els cursos són continuació del trimestre 
anterior, excepte els que consten com a nous.

PASSEJOS FOTOGRÀFICS

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY 
Dilluns, de 18.00 a 19.30 h
Preu: 63,89 €
Sessions: 8
Observacions: cal tenir nocions bàsiques 
i portar una càmera digital amb funcions 
manuals.

Un taller amb passejades fotogràfiques per 
Barcelona. Gaudirem en grup pels carrers de 
la ciutat, i a més, suposarà un repte tècnic i 
creatiu fotogràfic. Les rutes s’aniran decidint 
el primer dia de classe al centre cívic.

TALLERS

ANÀLISI FÍLMICA-LLENGUATGE 
AUDIOVISUAL

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 19.30 a 21.00 h
Preu: 87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)

A partir de l’anàlisi de pel·lícules com Tauró, 
Joker, El Protegit o Midsommar, entendrem 
i aprendrem la forma i el contingut del llen-
guatge audiovisual. Estudiarem la tipologia 
de plànols, la llum, el color, el so, els movi-
ments de càmera i fins i tot el muntatge. Si 
t’agrada el cinema i vols saber-ne més sobre 
la seva creació, no dubtis en inscriure’t a 
aquest taller. 
Taller impartit per l’escola Plató de cinema.

N

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY 
Divendres, de 17.00 a 18.30 h
Preu: 79,86 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 10

GUIÓ DE CINEMA 

Aquest taller intensiu, està orientat a per-
sones amb experiència o sense experiència 
en la narrativa audiovisual. En 10 sessions 
es pretén combinar una teoria de base, amb 
una sèrie d’exercicis pràctics amb la finalitat 
de crear (cada alumne) un projecte de curt-
metratge. El taller està plantejat com un joc 
en què estudiem la dinàmica de grup aplica-
da a la producció artística.
Taller impartir per l’escola Plató de cinema.

N

N

CLUB DE FOTOGRAFIA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY 
Dilluns, de 19.30 a 21.00 h
Preu: 63,89 €
Sessions: 8
Observacions: cal portar una càmera digital 
amb funcions manuals

L’objectiu és crear un taller obert en què 
l’alumnat podreu suggerir els temes que 
abordarem, com resoldre dubtes, organit-
zar projeccions amb fotos de l’alumnat i de 
grans fotògrafs.
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 ARTS PLÀSTIQUES
  Tots els cursos són continuació del trimestre 
  anterior excepte els que consten com a nous.

DIBUIX I PINTURA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 10.00 a 12.00 h
Grup B: dilluns, de 12.00 a 14.00 h
Grup C: dilluns, de 16.00 a 18.00 h
Grup D: dilluns, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 85,18 €
Sessions: 8

Grup E: dilluns, de 20.00 a 21.30 h
Preu: 63,89 €
Sessions: 8

Independentment del nivell que tinguis, 
aquest és un curs a mida i amb seguiment 
on es farà un acompanyament personalitzat
segons els materials que hagis escollit portar.

TREU RENDIMENT A L’ÚS DEL CANVA 

DE L’11 DE MAIG AL 25 DE MAIG 
Dijous, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 22,14 €
Sessions: 3
Observacions: cal portar ordinador portàtil.

El Canva és un programa gratuït i fàcil de 
fer servir que ens pot donar molts recursos 
a l’hora de fer currículums o crear contingut 
per a xarxes socials. Vine a aprendre com fer-
ho de la manera més pràctica possible.

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 10.30 a 12.00 h
Grup B: dimarts, de 12.00 a 13.30 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 11

PINTURA AMB AQUAREL·LA 

Aprèn aquesta tècnica de pintura, tinguis el 
nivell que tinguis.

N

INICIACIÓ AL PHOTOSHOP 

DE L’1 DE JUNY AL 22 DE JUNY 
Dijous, de 19.00 a 20.00h
Preu: 21,30 €
Sessions: 4
Observacions: cal portar ordinador portàtil 
i tenir Photoshop instal·lat (pot ser la versió 
de prova)

El Photoshop és un programa molt útil per al 
retoc d’imatges. En aquest taller aprendrem 
els passos bàsics per entendre algunes de les 
eines més comuns del programa.

N
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Cal tenir present que no són cursos acadè-
mics i que els nivells podran ser supervisats 
i confirmats pel professorat.

ALEMANY

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Iniciació II: dimecres, de 10.30 a 11.30 h
Nivell mitjà: dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Nivell iniciació I: dimecres, de 12.30 a 
13.30 h

Preu: 58,56 € + 2 € de material (en concepte 
de fotocòpies)
Sessions: 11

LLENGÜES
Tots els cursos són continuació del trimestre
anterior excepte els que consten com a nous.

RUS NIVELL MITJÀ

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Nivell mitjà: dimarts, d’11.30 a 12.30 h

Preu: 58,56 € + 2 € de material (en concepte 
de fotocòpies)
Sessions: 11

ANGLÈS

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Conversa nivell mitjà: dimarts, de 16.30 a 
17.30 h

Preu: 58,26 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 11

ART URBÀ 

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Dijous, de 20.00 a 21.30 h
Preu: 87,85 + 8,01 € de material 
Sessions: 11

En aquest curs podràs desenvolupar la teva 
creativitat a través de les diferents tècniques 
d’art urbà. Aprendràs a crear la teva signatura 
i els teus personatges. Experimentaràs amb 
les tècniques dels adhesius fets a mà, stencil 
i pasteups per després costumitzar diferents 
superfícies de manera fresca i creativa. 

N

TALLERS

ART URBÀ PER A JOVES 

DEL 13 D’ABRIL AL 4 DE MAIG
Dijous, de 18.15 a 19.45 h
Preu: 20,11 + 5€ material 
Sessions: 4
Dirigit a joves entre 12 i 16 anys

Deixa la teva empremta com un artista urbà!   
Vine a descobrir les tècniques del streetart 
en aquestes quatre sessions. Fes servir la 
teva creativitat per aprendre a crear la teva 
signatura i personatge, fer adhesius fets a 
mà, stencil i pateups.

N

COLLAGE CREATIU I TERAPÈUTIC 
PER A PERSONES MAJORS DE 
60 ANYS 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns de 10.00 a 11.00 h
Preu: gratuÏt
Sessions: 8

Explorarem l’art del collage com a eina psi-
coterapèutica. Mitjançant el procés creatiu, 
treballarem en benefici de l’autoestima i el 
desenvolupament cognitiu. 

NG
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ANGLÈS

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Intermediate: dimarts, de 17.30 a 19.00 h
Preu: 87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Nivell bàsic: dimecres, de 20.00 a 21.00 h
Preu: 58,56 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

Conversa nivell bàsic A: dimecres, de 19.00 
a 20.00 h
Preu: 58,56 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

Pre-intermediate 2: dimecres, de 17.30 a 
19.00 h
Preu: 87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Upper-intermediate: dijous, d’11.30 a 
13.00 h
Preu: 87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Conversa nivell bàsic B: divendres, de 10.00 
a 11.30 h
Preu: 79,86 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:10

FRANCÈS

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY 
Nivell iniciació: divendres, de 9.30 a 11.00 h
Preu: 79,86 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 10

Nivell conversa: divendres, de 12.00 a 13.00 h
Preu: 53,24 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 10

ITALIÀ

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Nivell iniciació II: dilluns, de 10.00 a 11.30 h
Preu: 63,88 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions: 8

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY 
Nivell iniciació: dijous, de 16.00 a 17.30 h
Preu: 87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

El curs és una oportunitat per a reflexionar 
sobre estereotips, tradicions, costums i sobre 
temes més desafiadors com la desocupació i 
la màfia italiana. Durant les revisions de frag-
ments de pel·licules italianes, es distribui-
ran textos d’entrevistes, fulls de gramàtica i 
transcripcions de diàlegs.
Cal tenir un nivell similar al B1 o superior.

PRACTIQUEM L’ITALIÀ 
AMB EL CINEMA

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY 
Nivell iniciació: dijous, de 17.30 a 19.00 h
Preu:  87,85 € + 2 € de material (en
concepte de fotocòpies)
Sessions:11

N

N

N
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ARTS ESCÈNIQUES:
DANSES I TEATRE
Tots els cursos són continuació del trimestre
anterior excepte els que consten com a nous.

BALLS LLATINS 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 18.00 a 19.00 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Basada en la dansa clàssica i amb influències
de la dansa moderna i postmoderna.

FEMME STYLE 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 19.00 a 20.00 h
Preu: 58,56 € 
Sessions: 11

Empodera’t! I descobreix tot el teu potencial!
FEMME STYLE és un espai pensat per explo-
rar el teu costat femení mitjançant seqüèn-
cies coreogràfiques que et faran sentir una 
DIVA!

SEVILLANES

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup A: dijous, de 17.00 a 18.00 h
Grup B: dijous, de 18.00 a 19.00 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DANSA LLIURE 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, d’11.30 a 13.00 h
Preu: 87,85 € 
Sessions: 11

Taller de dansa i improvisació. Treballarem 
la dansa contemporània per trobar un mo-
viment propi i espontani i ho farem, fona-
mentalment, amb tècniques d’improvisació. 
Potenciarem el nostre condicionament físic, 
enfortint el cos, i ampliant el nostre rang de 
moviment.
No cal tenir coneixements previs.

N

AERORITMES

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Dijous, d’ 11.00 a 12.00 h
Preu: 58,56 € 
Sessions: 11

Basat en la dansa aerorítmica afro-caribenya, 
on es combinarà l’exercici físic amb músi-
ca ballable. Les persones assistents podran 
gaudir d’una sessió alegre, dinàmica, però 
també molt beneficial per al cos i la salut en 

N

TANGO

DEL 20 D’ABRIL AL 29 DE JUNY
Dijous, de 18.00 a 19.00 h
Preu: 58,56 € 
Sessions: 11

Introducció al ball de Tango, una dansa ca-
racterística de la regió argentina del Riu de 
la Plata i de la seva zona d’influència. Perfec-
te per apendre a comunicar el moviment en 
parella.

N

 F
ot

o:
 P

ex
el

s



10

TALLERS

SALUT I BENESTAR
Tots els cursos són continuació del trimestre an-
terior excepte els que consten com a nous.

Pensat per a persones que vulguin enfortir
la musculatura i els ossos per prevenir possi-
bles lesions.

IOGA CORRECTIU

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dilluns i dimecres, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 101,16 €
Sessions: 19

IOGA POST PART 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

En aquest cas, el ioga està enfocat a la recu-
peració de la pràctica d’exercici que feia la 
dona abans de l’embaràs. L’objectiu és acon-
seguir sentir-se físicament en forma, i que 
també es pugui compartir aquest moment 
amb el seu fill/a.
Són classes que s’adapten perquè la mare i el 
nadó puguin venir junts.

N
ESPAI D’ATENCIÓ PLENA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 9.30 a 10.30 h
Preu: gratuït.
Sessions: 8

Taller en col·laboració amb el Grup CHM 
Salut Mental, basat en un espai de reflexió 
i pensament col·lectiu per exercitar, indivi-
dualment, la capacitat de focalitzar la ment. 
També aprendrem a gestionar el pensament, 
inevitable i natural, però sovint invasiu. Tot 
plegat suposa un entrenament i gimnàstica 
mental que haurà de contribuir, significativa-
ment, en la millora de la qualitat de vida.

G

AUTOESTIMA

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 11

El propòsit d’aquest taller és prendre cons-
ciència del concepte d’autoestima, conèi-
xer els diferents nivells d’autoestima, com 
afecten a la nostra vida diària i aprendre a 
gestionar-los. Al llarg del taller es treballaran 
diferents estratègies i eines per a potenciar 
l’autoestima.

IOGA PER A TOTHOM

DE L’11 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup B: dimarts i dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 117,13 €
Sessions: 22

FUGINT DE LES RELACIONS 
TÒXIQUES I DE DEPÈNDENCIA

DEL 3 DE MAIG AL 17 DE MAIG
Dimecres, de 19.00 a 20.00 h
Organitzat per Pandora - Recursos Dona
Sessions: 3

Treballarem tres aspectes indispensables per 
construir relacions sanes i igualitàries.

NG
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ZUMBA

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 20.00 a 21.00 h

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 20.30 a 21.30 h

Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 9.00 a 10.30 h
Preu: 63,89 €
Sessions: 8
Observacions: el primer dia del curs es quedarà 
al Centre Cívic Can Deu. Cal portar material 
propi (bastons marxa nòrdica), roba i calçat 
còmodes.

MARXA NÒRDICA I SALUT

Taller de continuació de l’anterior trimestre, 
però obert a totes les persones, tant si et vols 
iniciar en la tècnica com si vols perfeccionar-
la. Tota l’activitat es realitza a l’aire lliure.

TAITXÍ

DE L’11 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup A: dimarts i dijous, d’11.40 a 12.25 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 22

IOGA INTEGRAL

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup C: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 53,24 €
Sessions: 10

Ioga terapèutic que combina el hatha ioga i 
el raja ioga i ens ajuda a purificar i controlar 
el cos i la ment.

ENTRENA LA MEMÒRIA

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Grup B: dimecres, de 18.30 a 19.30 h 

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup C: dijous, de 10.00 a 11.00 h
Grup D: dijous, d’11.00 a 12.00 h 
Grup E: dijous, de 12.00 a 13.00 h

Preu: 58,56 € + 2 € de material (en concepte
de fotocòpies)
Sessions: 11
Observacions: cal portar llibreta, boli o llapis 
i llapis de colors

OSTEOPILATES

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 42,59 €
Sessions: 8

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup C: dijous, de 19.30 a 20.30 h
Sessions: 11
Preu: 58,56 €

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup D: divendres, d’11.30 a 12.30 h
Sessions: 10
Preu: 53,24 €

Pensat per a persones de 40 anys en enda-
vant. Enfortiment dels ossos i prevenció de 
possibles fractures.
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TALLERS

ASHTANGA VINYASA IOGA

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 42,59 €
Sessions: 8

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup C: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup B: dimecres, de 18.45 a 19.45 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

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

PILATES FÀSCIA

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Dijous, de 10.30 a 11.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Aprèn a entendre com els principis del pi-
lates fascial poden ser integrats en el teu 
treball diari. Els quatre principis bàsics i be-
neficis: rebot elàstic, estirament fascial, refi-
nament sensorial i relaxació fascial.

GIMNÀSTICA DOLÇA PER A PERSO-
NES MÉS GRANS DE 60 ANYS

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup C: dimarts, de 9.30 a 10.30 h

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup A: dimecres, de 10.00 a 11.00 h

Preu: 48,40 €
Sessions: 11

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup B: divendres, de 9.30 a 10.30 h

Preu: 44 €
Sessions: 10

Gimnàstica suau que combina una sèrie 
d’exercicis.

HIPOPRESSIUS I SÒL PELVIÀ 

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 42,59 €
Sessions: 8

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup B: dimecres, d’11.30 a 12.30 h
Grup D: dimecres, de 12.30 a 13.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup E: divendres, de 18.30 a 19.30 h
Preu: 53,24 €
Sessions: 10

Els exercicis hipopressius relaxen el
diafragma i la regió lumbar i aporten
estabilitat a la columna vertebral.

GLUTIS, ABDOMINALS I CAMES

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY 
Dijous, d’11.30 a 12.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Manteniment orientat a aquestes parts del 
cos.
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TXIKUNG

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres i divendres, d’11.00 a 12.00 h
Preu: 111,80 €
Sessions: 21

Diverses postures per aconseguir una
gran relaxació, suavitat i concentració.

ESTIRAMENTS

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 9.30 a 10.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup B: divendres, de 10.30 a 11.30
Preu: 53,24 €
Sessions: 10

LA PÈRDUA I EL DOL 

DEL 13 D’ABRIL AL 4 DE MAIG
Dijous, de 17.00 a 18.30 h
Sessions: 4
Preu: gratuït

DEL 25 DE MAIG AL 15 DE JUNY
Dijous, de 17.00 a 18.30 h
Sessions: 4

Aquest taller pretén oferir a la persona 
afectada per una pèrdua apaivagar el seu 
sofriment mitjançant breus meditacions i 
reflexions envers la mort i oferir-li eines que 
li permetin dur a terme la reconstrucció del 
seu futur amb esperança.

G

PILATES

DEL 17 D’ABRIL AL 19 DE JUNY
Grup A: dilluns, de 20.30 a 21.30 h

Preu: 42,59 €
Sessions: 8

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup B: dimarts, de 10.30 a 11.30 h
Grup I: dimarts, d’ 11.30 a 12.30 h

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup E: dimecres, de 17.45 a 18.45 h
Grup C: dimecres, de 19.30 a 20.30 h

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup F: dijous, de 9.30 a 10.30 h
Grup J: dijous, de 20.30 a 21.30 h

Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Conjunt d’exercicis per millorar la condició 
física, el control i la concentració.

HATHA-IOGA 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Grup A: dimarts, de 18.30 a 19.30 h

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Grup C: dimecres, de 19.45 a 20.45 h

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Grup F: dijous, de 19 a 20 h

Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Un ioga antic que permet treballar cos i ment 
alhora: la resistència i la concentració, la fle-
xibilitat i l’atenció, la força i la sensació de 
proximitat amb un mateix. 
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GUITARRA INICIACIÓ

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

MÚSICA I VEU
Tots els cursos són continuació del trimestre an-
terior excepte els que consten com a nous.

GUITARRA 

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

FAMILIARS
Tots els cursos són continuació del trimestre an-
terior excepte els que consten com a nous.

MÚSICA PER ALS INFANTS 

DEL 14 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Grup A: divendres, de 16.30 a 17.30 h
Dirigit a infants d’1 a 2 anys
acompanyats d’una persona adulta

Grup B: divendres, de 17.30 a 18.30 h
Dirigit a infants de 2 a 3 anys acompanyats 
d’una persona adulta 
Preu: 53,24 €
Sessions: 10

Els tallers de música en família són un espai 
lúdic i respectuós, on els infants són con-
vidats a jugar amb els sons i el moviment. 
Oferint-los repertori perquè puguin expres-
sar-se amb i per mitjà de la música, obrint 
possibilitats per desenvolupar la seva creati-
vitat i la seva sensibilitat musical. A més de 
gaudir d’un temps en família per compartir, 
jugar i sentir.

LECTURA MUSICAL

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 10.00 a 11.30 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 11

   
Taller enfocat a persones interessades a 
iniciar-se i aprofundir en els coneixements 
de la lectura de notes i ritmes musicals. 
Entendre les nocions que permetin llegir i 
comprendre les melodies i línies musicals. 
Es pot aplicar a la lectura cantada o 
tocada amb instruments.

N
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RECURSOS

INICIACIÓ AL TAST DE VINS 

DEL 17 D’ABRIL AL 15 DE MAIG 
Dilluns, de 18.30 a 20.00 h
Preu: 31,94 € + 30 € de material (en 
concepte d’ampolles de vi)
Sessions: 4 

   
Ens endinsarem en el tast de vins i les seves 
principals característiques amb quatre 
grans estils: blancs, negres, escumosos 
i fortificats. Gaudirem, però alhora ens 
introduirem en el tast objectiu i descriptiu 
de les sensacions organolèptiques que 
ens ofereixen. Aprendrem a moure’ns amb 
llibertat en l’elecció de vins, tot coneixent 
les seves característiques bàsiques.

N

TAST DE VINS CATALANS 

DEL 17 D’ABRIL AL 15 DE MAIG
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h
Preu: 31,93 € + 40 € de material (en 
concepte d’ampolles de vi)
Sessions: 4 

   
Farem un recorregut per la geografia 
catalana a través del vi, tot descobrint 
la singularitat de cada zona. També 
descobrirem l’ampli ventall de varietats de 
raïm tradicionals amb personalitat única, 
definida generalment per la multitud de 
microclimes que ens envolten.

N

TAST DE VINS A CEGUES 

DEL 22 DE MAIG AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 18.30 a 20.00 h
Preu: 31,93 € + 40 € de material (en 
concepte d’ampolles de vi)
Sessions: 4 

   
És una experiència divertida intentar 
esbrinar quin vi o estil tenim a la copa sense 
haver vist l’ampolla. Zero condicionants 
per una etiqueta millor o pitjor dissenyada, 
per una ampolla de vidre o un recipient 
alternatiu. Intentar degustar el vi perquè 
ens expliqui en quin tipus de sòl ha 
crescut, o en quin recipient ha fermentat, 
o si és una Syrah, una Garnatxa o una 
Cabernet... Us donarem eines per gaudir 
del vi sense condicionants externs.

N

TAST DE VINS NATURALS 

DEL 22 DE MAIG AL 19 DE JUNY
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h
Preu: 31,93 € + 40 € de material (en 
concepte d’ampolles de vi)
Sessions: 4 

   
Catalunya està al capdavant d’Europa 
en la recuperació de mètodes ancestrals 
d’elaboració, de recuperació i treball 
del camp sense químics o tractaments 
sistèmics. Si us preocupa el que mengeu, 
també us hauria de preocupar i conèixer 
què beveu. Desmuntarem mites sobre 
els vins naturals o de mínima intervenció 
i alhora entendrem la diferència entre els 
industrialitzats i els artesanals.

N
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JAZZ

ESPECIALITZACIÓ DE 
JAZZ. MONOGRÀFICS

INTRODUCCIÓ A LA DANSA JAZZ

DEL 13 D’ABRIL AL 22 DE JUNY
Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 58,56 €
Sessions: 11

Treballarem l’expressió corporal, la cons-
ciència d’espai, l’elasticitat i la tonificació 
a través dels passos més divertits del 
Jazz Musical.

BLUES I JAZZ: LAMENTACIÓ 
I CELEBRACIÓ DINS LA 
MÚSICA AFROAMERICANA    

DEL 23 AL 30 DE MAIG 
Dimarts, de 19.00 a 21.00 h
Preu: 29,52 €
Sessions: 2

En aquest monogràfic, viatjarem des de 
l’udol solitari d’un home negre del Delta 
del Mississipi a començaments del segle 
XX, fins als bulliciosos carrers del Chica-
go dels anys cinquanta. També tractarem 
com una nova forma musical sorgida de 
la trobada entre esclaus, lliberts negres i 
criolls de Nova Orleans a començaments 
del segle XX, va esdevenir en poc més de 
trenta anys la música més popular dels 
Estats Units. Analitzarem la seva evolució 
i les derives que va prendre després de la 
Segona Guerra Mundial, quan el Swing i 
les Big Bands van deixar pas al Be Bop i a 
les petites formacions.

N

N

APRENDRE A CANTAR SWING

DE 21 D’ABRIL AL 5 DE MAIG 
Divendres, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 3

Aprendreu a cantar en l’estil del swing mi-
tjançant exercicis rítmics i vocals, i posada 
en pràctica treballant un repertori adequat 
per l’estil. El mètode serà fer els exerci-
cis més tècnics de ritme i treball vocal 
la primera part de la classe i la segona 
part dedicada el repertori de les cançons 
que triem per interpretar. No cap cal co-
neixement previ només ganes de cantar 
i aprendre.

ELS SECRETS DE LA GUITARRA 
DE DJANGO REINHARDT   

DEL 17 AL 24 D’ABRIL 
Dilluns, de 17.30 a 20.30 h
Preu: 44,29 €
Sessions: 2

Aquest taller vol aportar eines teòriques 
i pràctiques per endinsar l’alumne dins 
l’estil jazz manouche o gipsy jazz, l’estil 
del Quintette du Hot Club de France, en-
capçalat per Django Reinhardt i Stéphane 
Grappelli. Això permetrà adquirir noves 
tècniques instrumentals i nous recursos 
per tal de millorar en qualsevol estil mu-
sical. S’adreça a tots els i les instrumen-
tistes, principalment de guitarra i altres 
instruments de corda polsada.

N
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MEDI AMBIENT

ESPECIALITZACIÓ DE 
MEDI AMBIENT

AQUAREL·LA BOTÀNICA

DE L’11 D’ABRIL AL 20 DE JUNY
Dimarts, de 12.00 a 13.30 h
Preu: 87,85 €
Sessions: 11
Observacions: cal portar colors aquarel·la 
caixa petita de dotze pastilles (marques: 
Winsor & Newton, Cotman, Blockx, Sch-
mincke, Rembrandt…), tres pinzells 
d’aquarel·la rodons de pèl sintètic o pèl 
de bou aprox. núm. 4, 8 i 20, papers 
d’aquarel·la (Canson per exemple), dos 
pots de vidre o plàstic per a l’aigua, llapis, 
goma d’esborrar i drap.

Apren dràs les possibilitats creatives que 
ens aporta aquesta tècnica per pintar 
vegeta ció. Pinta, relaxa’t i diverteix-te!

COSTURA D’APROFITAMENT 

DEL 12 D’ABRIL AL 21 DE JUNY
Dimecres, de 18.00 a 19.00 h
Preu: 58,56 € + 5 € material  
Sessions: 11
Observacions: taller impartit sense màqui-
na de cosir. Cal portar fils de cosir i bro-
dat, agulles, tisora per a teles, imatges 
d’inspiració, 1 o 2 peces que vulguem 
transformar.

Treballarem amb peces antigues que tin-
guem a casa per donar-ne una nova vida 
i ús, mitjançant la cos tura, el brodat i la 
pintura.

N

COSMÈTICA ANCESTRAL. 
RETORN ALS ORÍGENS 

DEL 12 D’ABRIL AL 31 DE MAIG
Dimecres, d’11.30 a 13.00 h
Preu: 63,89 € + 20 € material
Sessions: 8

Aquest curs s’inspira en l’origen de la cos-
mètica en les civilitzacions ancestrals de 
la conca de la Mediterrània, i en la savie sa 
tradicional. Adquiriràs coneixements bà-
sics per poder fabricar els teus propis re-
meis i cosmètics. Coneixeràs alternatives 
de consum sos tenible i matèries primeres 
naturals, ecològiques i sostenibles. A cada 
sessió elaborarem un producte (sabó, per-
fum, ungüents, bàlsams...).

N

COSMÈTICA NATURAL I 
SOSTENIBILITAT A CASA

DEL 8 DE MAIG AL 12 DE JUNY
Dilluns, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 53,24 € + 10 € material
Sessions: 5
Observacions: cal portar pots de vidre re-
ciclables i petits per emportar-se les pre-
paracions a casa. Inclou document PDF 
amb receptes, recomanacions i material 
extra.

Farem una introducció a la cosmètica na-
tural i casolana, més sostenible, elabora-
da per nosaltres mateixos i respectuosa 
amb el planeta. Aprendrem trucs i recep-
tes adaptades a cada àmbit de la nostra 
vida. Més de vuit receptes per elaborar a 
casa: ingredients principals i com es fan 
servir, adaptació de receptes segons ne-
cessitats i tipus de pell, etc.
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NETEJA NATURAL PER LA LLAR

1 DE JUNY
Dijous, de 17.30 a 20.00 h
Preu: 18,45 € + 5 € material
Sessions: 1
Observacions: cal portar pots de vidre 
reciclables i petits, ampolles de plàstic 
buides o pots d’spray per emportar-se les 
preparacions a casa. Inclou document 
PDF amb receptes, recomanacions i ma-
terial extra.

En aquest taller aprendràs les bases, 
trucs i receptes per netejar la teva llar 
d’una forma més natural, sostenible i eco-
lògica sense necessitat de l’ús de tòxics 
o productes convencionals. Elaborarem 
productes com a rentavaixelles, suavitzant 
per la rentadora, i molt més!

COSMÈTICA NATURAL 
I CURA CAPILAR

8 DE JUNY
Dijous, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 14,76 € + 5 € material
Sessions: 1
Observacions: cal portar pots de vidre 
reciclables i petits, ampolles de plàstic 
buides o pots d’esprai per emportar-se 
les preparacions a casa. Inclou document 
PDF amb receptes, recomanacions i 
material extra.

Coneixes l’estat del teu cabell? Aprèn 
a identificar-ho i a elaborar algunes re-
ceptes naturals adap tades a les teves 
necessitats. Veurem els ingredients més 
comuns i di ferents tipus de receptes de 
mascaretes, condicionadors, etc.

ELABORA LA TEVA PROPIA CREMA 
FACIAL HIDRATANT NATURAL 

11 I 18 DE MAIG
Dijous, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 29,52 € + 12 € material
Sessions: 2
Observacions: cal portar un pot de vidre 
reciclable i petit per emportar-te la crema. 
Inclou una crema hidratant personalitzada 
de 50gr, document PDF amb receptes, 
recomanacions i material extra.

En aquest taller aprendràs a fer la teva 
pròpia crema hidratant de cosmètica 
natural casolana, molt més ecològica 
i elaborada per a cuidar la teva pell i el 
planeta. Aprendràs a adaptar la recepta 
a les teves necessitats en cada moment i 
també aprendràs quins són els ingredients 
comuns, com utilitzar-los, substituir-los, 
etc.

N

ELABORACIÓ D’ESPELMES 
NATURALS AMB SOIA

4 DE MAIG
Dijous, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 14,76 € + 4 € material
Sessions: 1
Observacions: cal portar got de vidre de 
iogurt o pot de vidre petit. Inclou una es-
pelma elaborada per assistent, materials i 
teoria en PDF.

Iniciació a la fabricació d’espelmes natu-
rals i ecològiques elaborades amb cera 
natural de soia. Espelma d’aromateràpia 
en got de vidre.
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COSMÈTICA NATURAL I BOTÀNICA

26 DE JUNY
Dilluns, de 18.00 a 20.30 h
Preu: 18,45 € + 5 € material
Sessions: 1
Observacions: cal portar pots de vidre 
reciclables i petits per emportar-se les 
preparacions. Inclou document PDF amb 
receptes, recomanacions i material extra.

Descobreix la connexió entre la natura i la 
cosmètica natural. En aquest taller apren-
dràs a elaborar extractes i cosmètics natu-
rals senzills amb algunes espècies botà-
niques molt utilitzades en cosmètica.

ELABORACIÓ DE SABÓ I ESPELMA 
NATURALS AMB OLI REUTILITZAT

15 I 22 DE JUNY
Dijous, de 18.00 a 20.00 h
Preu: 29,52 € + 2,99 € material
Sessions: 2
Observacions: cal portar tetrabrik (primera 
sessió), pot de vidre petit pot de vidre net 
i petit (segona sessió) i l’oli reutilitzat de 
cuina de casa. Inclou document PDF amb 
receptes, recomanacions i material extra, 
un sabó per la llar i una espelma.

Redueix els residus i neteja la teva llar 
d’una forma més natural sense necessitat 
de l’ús de tòxics o productes convencio-
nals. En aquest taller aprendràs a reciclar 
l’oli de cuina per a convertir-lo en un sabó 
o espelma natural.

CURA NATURAL FEMENINA I MENS-
TRUACIÓ CONSCIENT 

19 DE JUNY
Dilluns de 18.00 a 20.00 h
Preu: 14,76 € + 4 € material
Sessions: 1
Observacions: cal portar pots de vidre 
reciclables i petits per emportar-se les 
preparacions. Inclou document PDF amb 
receptes, recomanacions i material extra.

En aquest taller aprendrem les bases de 
la cura íntima femenina, quins productes 
naturals poden ajudar-te, com elaborar-los 
a casa i com tenir una relació més sana 
amb el nostre cicle i el planeta.

N
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MAPA

ADREÇA HORARIS

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

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

De dilluns a dissabte, de 9.00 a 22.00 h
Diumenges, de 10.00 a 14.00 h 

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

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

Bus: H8, V5, V7, 6, 33, 34, 59, 78 
Metro: L3 Les Corts, L3 Maria Cristina
Tram: T1, T2, T3 Numància
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