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ACTIVITATS
 GRATUïTES

Cal incripció prèvia

11-13.30 h
Decorem objectes per-

sonals amb tovallons 
de paper (découpage) 

(S22)*

11-13.30 h
L’hort a casa (S04)* € 

11-13.30 h
Personalització i  

reciclatge de roba 
(S47)*

€  Tallers amb cost  
de material.  

*   Cal portar materials

 amb la col·laboració de  
 Zero Waste Barcelona  
 Network 

www.millorquenou.cat
reparat@millorquenou.cat

DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DG.DILLUNS DIMARTS DIMECRES

18-20.15 h
Manteniment del 

calçat (M01)*

18-20.15 h
Electricitat I: què és i 

com funciona (B02)

18-20.15 h
Coneguem i posem a 

punt la nostra  
bicicleta (B20)*

18-20 h
Fem els Reis  

de cartró (N14)*

11-13.30 h
Restauració  

d’un moble 2 (F07)

11-13.30 h
Acabats de la fusta 

1: tècniques bàsiques 
(F12)

11-13.30 h
Restauració  

d’un moble 1 (F03)

11-13.30 h
Acabats de la fusta  

2: tècniques  
decoratives (F13)

18-20.15 h
Electricitat II: endolls 

i interruptors (B15)

18-20.15 h
Petits  

electrodomèstics  
de la llar (B22)

18-20.15 h
Petits  

electrodomèstics  
de la cuina (B23)

18-20.15 h
Aprenem a canviar la 

tapisseria (M04)*

18-20.15 h
Idees per decorar amb 

flors (S46)*€ 

18-20.15 h
Manteniment dels 
electrodomèstics 

(M02)

18-20.15 h
Aprenem a soldar 

cables (E11)

18-20 h
Dissenya i crea el teu 
embolcall per a l’en-

trepà (N15)* 

18-20.15 h
Aprenem les puntades 

a mà bàsiques (T01)*

18-20 h
Cuinem i aprofitem 

els aliments: fruites 
d’hivern (R53)

18-20.15  h
Aprenem a cosir a mà-

quina (T11)

18-20 h
Fem les galetes pels 

Reis (R37)

18-20.15 h
Fem cactus de roba. 

Nivell 2 (T85)*

18-20 h
Cuinem i aprofitem els 
aliments: cols, bledes i 

altres fulles verdes  (R49)

18-20.15 h

Fem bosses de roba 
per anar a comprar. 

Nivell 2 (T74)* 

18-20 h
Cuinem i aprofitem 

els aliments: cereals i 
altres farinacis (R55)

18-20.15 h
Domòtica i 

 electrodomèstics 
intel·ligents (E18)

18-20.15 h
Prevenció de riscos 

elèctrics (E10)

18-20.15 h
Aprenem l’ús bàsic 

del mòbil (E22)

18-20.15 h
Manteniment dels  
dispositius mòbils 
sense cable (E09)
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