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Període d’inscripció als tallers

Inscripcions en línia a partir del 10 de 
desembre.
Període d’inscripció als tallers.

ANTICS TALLERISTES
Les domiciliacions bancàries, a partir
del 25 de novembre. En efectiu o tar-
geta, a partir del dimarts 3 de desem-
bre.

NOUS TALLERISTES
A partir del dimarts 10 de desembre, 
a les 9.30 h, tant sigui amb domicilia-
ció, efectiu, targeta i online. 
(www.cotxeres-casinet.org)
Els menors d’edat no es podran ins-
criure en línia si no tenen DNI.
Les domiciliacions bancàries es po-
den fer fins al 7 de gener.

ATENCIÓ DOMICILIACIONS
Si domicilieu el rebut pel banc, cal 
que tingueu en compte que les ins-
cripcions es renoven automàtica-
ment fins al trimestre abril-juny (tret 
que ens especifiqueu el contrari en 
el moment de fer la inscripció). En el 
cas que no vulgueu continuar amb 
el taller, us heu de donar de baixa 
abans que finalitzi el trimestre vigent, 
comunicant-ho a Secretaria. 

Data d’inici dels tallers
A partir del dilluns 13 de gener i aca-
ben el dissabte 21 de març inclòs, 
amb l’excepció dels tallers per als 
quals s’indiqui una altra data.
Els tallers que no tinguin un nombre 
mínim de persones inscrites es po-
dran suspendre. Beques a persones
aturades o amb discapacitat, segons 
normativa municipal.
Beques a titulars de Targeta Rosa 
gratuïta, segons normativa del Cen-
tre Cívic Cotxeres-Casinet.
Més informació a Secretaria.
Els centres no es fan responsables 
del material que els usuaris i els parti-
cipants en les activitats dipositin

DOS COSSOS VIVINT 
EN UN DE SOL. 
PSICOLOGIA 
I CONFLICTES 
EN L’EMBARÀS
Divendres 31 de gener, a les 18 h
Lloc: Sala d’actes Cotxeres  
de Sants, plaça Bonet i Muixí, 7, 
4a planta
A càrrec d’Iliana París. Psicòloga 
Perinatal y Psicoterapeuta, 
especialista en maternitat, criança 
i família. www.ilianaparis.com 

Hi ha qui acostuma a dir que durant 
l’embaràs les dones estan més sen-
sibles, que són una muntanya russa 
d’emocions que poden passar d’un 
pol a l’altre sobtadament. Quina part 
és hormonal i quina psicològica? Du-
rant l’embaràs, a més de passar per 
molts canvis físics, les dones viuen 
moltes transformacions en l’aspecte 
psíquic. En aquesta xerrada parlarem 
sobre com és la vivència psicològica 
i emocional de la gestació, quina és 
la millor manera d’acompanyament 
d’aquest procés i quins són els fac-
tors de risc i situacions d’alarma que 
podrien requerir atenció especialitza-
da, entre d’altres qüestions.

AULA DE FORMACIÓ JOSEP GUINOVART I GRAU

Adreces

Adreces d’entitats col·laboradores 

CASAL ARTESÀ
C. de Sant Roc, 26 - 28, 1r 
T. 934 230 988
www.casalhostafrancsessionscat

CASTELLERS DE SANTS
C. Comtes de Bell-lloc, 39
www.borinotsessionscat

ESBART CIUTAT COMTAL
C. de Miquel Bleach, 32 
T. 934 314 438
www.esbartciutatcomtal.cat

ESCOLA BARRUFET
Ptge. del Vapor Vell, 7 
T. 934 097 208
www.escolabarrufet.cat

ESCOLA DE CERÀMICA 
LLUNA DE FANG
C. del Rector Triadó, 18, baixos 2
T. 934 268 226 
rosalluna@gmail.com

ESCOLA DE MÚSICA DIESI
C. del Tinent Flomesta, 6-8
T. 934 310 100 
www.escoladiesi.com

ESCOLA DE MÚSICA FARRÉ 
C. de Santa Caterina, 33
T. 933 397 493
www.escolesfarre.com

MEXCAT
Organització i lloc: Associació
Cultural Farré. Mexicano Catalana
C. Mir i Geribert, 8, soterrani
www.mex.cat

COTXERES DE SANTS 
C. de Sants, 79 
08014 Barcelona 
Tel. 932 918 701 / Fax: 932 918 899 
Matins: de dilluns a divendres, 
de 9.30 a 14 h. Tardes: de dilluns 
a dijous, de 16.30 a 19 h 

CASINET D’HOSTAFRANCS 
C. del Rector Triadó, 53 
08014 Barcelona 
Tel. 934 230 440 / Fax: 932 892 093 
Matins: de dilluns a divendres, 
de 9.30 a 14 h. Tardes: dimarts, de 
16.30 a 19 h

NOU TALLER NOU HORARI
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Dirigida a embarassades i les seves 
famílies, homes i dones que s’esti-
guin plantejant la maternitat/paterni-
tat, personal sanitari i públic en ge-
neral.
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VISITA GUIADA JARDÍ 
BOTÀNIC (XILE)
Dissabte 21 de març,  
d’11 a 12.30 h (1 s.)
ENTRADA GRATUÏTA
Associació d’Amics del Jardí 
Botànic

Vine a conèixer la flora xilena que té 
un clima mediterrani. Cactus, puies 
amb flors espectaculars, la palmera 
de la mel -molt preuada per les se-
ves utilitats- i plantes oloroses que a 
la vegada són verinoses.
Cal ser a l’entrada del parc 10 mi-
nuts abans de la visita.
Inscripcions a partir del 3 de desem-
bre per a antics alumnes i a partir del 
10 de desembre per a nous alumnes. 

ITINERARIS SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Es recomana portar tovallola als 
tallers de ioga, pilates, tai-txi...

APRÈN A PARLAR  
EN PÚBLIC
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 72,60 €
Professora: Mercè Rovira

T’agradaria parlar en públic amb con-
fiança i més impacte? Vols millorar la 
teva manera de parlar en públic ja 
tant en situacions planificades com 
en situacions espontànies? Aprendre 
a parlar en públic és una qüestió de 
gestió i entrenament! T’hi apuntes?

CANTAR CONTRA 
L’ESTRÈS
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 012), 72,60 €
Dijous, de 9.30 a 11h (10 s.)
Casinet (sala 04), 72,60 €
Professora: Selina Worsley

Jugar amb la vocalització lliure i el 
cant senzill ens ajuda a relaxar-nos i 
a desconnectar de forma lúdica i di-
vertida. Amb tècniques de teràpia del 
so vocal podem descobrir com la veu 
pot ajudar-nos a descansar la ment, 
connectar amb la nostra energia vital i 
trobar moments de silenci que ajuden 
a alleujar l’estrès quotidià. Cal portar 
roba còmoda, mitjons gruixuts i am-
polla d’aigua.

RUTES: L’ART 
DE BARCELONA 
ALS SEUS CARRERS
Diumenge, d’11 a 13 h (6 s.), 
58,08 €. Cotxeres-C
(vestíbul C pl. Bonet i Muixí, 7) 
Organització i lloc: Mexcat

Passeig per diversos barris i carrers 
de Barcelona, per conèixer edificis 
singulars i rastres d’èpoques passa-
des. 
1-La Barcino Romana
2-L’edat mitjana i els edificis gòtics
3-El barroc i el neoclàssic
4-El modernisme
5-Any Modest Feu. Ruta pel moder-
nisme de Sants
6-L’arquitectura contemporània
Inici: diumenge 2 de febrer.

VISITA GUIADA 
AL MUSEU 
NACIONAL D’ART DE 
CATALUNYA - MNAC
UNA PASSEJADA PEL 
GÒTIC 
Dissabte 8 de febrer,  
d’11 a 12.30 h (1 s.)
ENTRADA GRATUÏTA

Coneix el món que va fer possible l’art 
gòtic a Catalunya.
Visita adaptada per a tots els públics.
Cal ser al vestíbul del MNAC 10 mi-
nuts abans de l’inici de la visita.
Inscripcions a partir del 3 de desem-
bre per a antics alumnes i a partir del 
10 de desembre per a nous alumnes. 

RELACIONS 
DE BON ROTLLO 
Les primeres relacions 
sexuals i les xarxes 
socials
Dijous 27 de febrer, a les 19 h
Lloc: Sala d’actes Cotxeres  
de Sants, plaça Bonet i Muixí, 7, 
4a planta
A càrrec de Lupe García 
Rodríguez, sexòloga i educadora. 
www.sexducacion.com

Les nostres filles i fills han crescut en 
l’era digital perquè les seves relacions 
personals i socials estan molt influen-
ciades pels mòbils i les xarxes soci-
als. La manera de lligar i relacionar-se 
entre els joves, moltes vegades pas-
sa per l’ús de les xarxes socials, els 
comptadors de popularitat i l’inter-
canvi d’imatges.
En aquesta xerrada parlarem dels 
avantatges, inconvenients i riscos de 
les noves tecnologies a l’hora d’es-
tablir les primeres relacions sexuals 
i amoroses. 

AULA DE FORMACIÓ                   
JOSEP GUINOVART I GRAU



6 7

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

CUIDA LA TEVA VEU
Dilluns, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Barrufet (aula 012), 72,60 €
Professora: Selina Worsley

La nostra veu parlada és imprescin-
dible, tant en la vida personal com en 
molts treballs. Potser volem gaudir-la 
cantant o compartint en grup. Per a 
utilitzar-la millor i cuidar-la bé, és molt 
interessant conèixer les bases d’una 
bona tècnica vocal i incorporar hàbits 
saludables. La consciència corporal, 
la respiració connectada i la imposta-
ció ens ajuden a tenir més veu i més 
confiança. És un curs molt pràctic 
amb la finalitat d’explorar la fisiologia 
de la vocalització, el parlar i el cant, 
i connectar amb una expressió més 
lliure i relaxada. Cal portar roba còmo-
da, mitjons gruixuts i ampolla d’aigua.

ESTIMULEM  
LA MEMÒRIA
Dilluns, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Barrufet (aula 120), 72,60 €
Divendres, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 72,60 €
Professora: M. Isabel Cayuela

Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 48,40 €
Dijous, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 119), 72,60 €
Professora: Pilar Cases

Dimecres, de 16.30 a 18 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 72,60 €
Professora: Lourdes Frigola

Mitjançant uns exercicis pràctics de-
senvoluparem el funcionament de la 
ment i especialment la memòria. Po-
drem aplicar a la vida quotidiana el 
que hi hem après.

GESTIONEM 
LES EMOCIONS: 
AUTONOMIA 
EMOCIONAL
Dijous, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 119), 72,60 €
Professora: Pilar Cases

Les relacions amb els altres són un 
element molt important per al ben-
estar emocional de la majoria de les 
persones. És un vincle dinàmic en 
el qual a voltes sorgeixen conflic-
tes que ens creen malestar. Aten-
dre què ha provocat aquesta inqui-
etud és el primer pas per aprendre 
a reconduir les situacions incòmo-
des. En aquest taller es facilitaran 
pautes i estratègies per gestionar 
els conflictes interns.

HIPO-PILATES
Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.) 57 €
Lloc: Associació Cultural Farré
Divendres, de 18.30 a 19.30 h  
(10 s.) Cotxeres-C (sala 23 / 
moviment), 57 €
Professora: Silvia Vega

Treballarem abdominals per augmen-
tar el to muscular de la faixa abdomi-
nal. Aquests exercicis milloren la funció 
respiratòria, el metabolisme, la inconti-
nència urinària, etc. No és recomanable 
per a persones embarassades ni per a 
persones amb problemes de cor.

GIMNÀSTICA  
DE MANTENIMENT
Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h 
(20 s.) Casinet (estudi), 53,20 €
Dilluns i dimecres, de 9 a 10 h 
(20 s.) Casinet (estudi), 53,20 €
Professora: Silvina Garcia

Dimarts, d’11.30 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 41,10 €
Divendres, de 10.30 a 11.30 h 
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Professora: Marta Casado

Aquest taller s’ocupa del manteni-
ment del cos mitjançant jocs i exer-
cicis fàcils que propicien el movi-
ment de totes les extremitats del 
cos.

HIPOPRESSIVES
Divendres, de 19.30 ha 20.30 h 
(10 s.) Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Mamifit

Es fa un treball amb tot el cos però està 
especialment indicat per a la recuperació 
i l’entrenament del sòl pelvià i la faixa ab-
dominal. Consisteix en un entrenament 
que combina una sèrie de postures cor-
porals amb una respiració determinada, 
i millora la funció respiratòria, el metabo-
lisme, la incontinència urinària, etc.

HO’OPONOPONO 
Dijous, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 120), 72,60 €
Professora: Helena Broquetas

És una eina ancestral que ens arriba des 
de Hawaii després d’estar durant segles 
ben guardada en aquelles illes del Pací-
fic pels kahunes (els “guardians del se-
cret”). Es practica fent servir el poder de 
la paraula i té a veure amb reconèixer 
que som creadors i que tenim respon-
sabilitat en el que ens passa a la vida.

COACHING: 
MILLOREM  
LA VIDA PERSONAL
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 120), 72,60 €
Professora: M. Isabel Cayuela

El coaching és una metodologia que 
dona eines per aconseguir els millors 
objectius tant personals com labo-
rals. Aporta estratègies per al canvi, 
facilita el pas a l’acció i ens fa veure 
que els problemes són oportunitats 
de canvi i de creixement.
I. Educació emocional i coaching: au-
todescobriment (octubre-desembre)
II. Ser el protagonista de la pròpia vi-
da: autolideratge (gener-març)
III. Establir relacions saludables amb 
l’entorn: comunicació i relacions per-
sonals (abril-juny)

CORRECCIÓ 
POSTURAL
Dilluns, de 10 a 11 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 41,10 €
Dimecres, d’11 a 12 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 41,10 €
Dijous, d’11 a 12 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 41,10 €
Professora: Nur Adriana Pinto
Dimecres, de 16.30 a 17.30 h  
(10 s.)
Cotxeres (altell), 41,10 €
Professora: Olga Valls

Dijous, de 19 a 20 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 41,10 €
Professora: Carla Lopez

Es faran exercicis i estiraments per 
aconseguir una posició del cos sa-
na amb els objectius de corregir els 
mals d’esquena derivats de males 
postures i afavorir l’equilibri corporal, 
el flux circulatori, limfàtic i energètic 
(per desfer els possibles bloquejos) i 
amb això facilitar l’alineació vertebral. 
És apte per a totes les edats.
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SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Dilluns, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
61,65 €
Dimecres, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Dimecres, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 61,65 €
Divendres, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Professora: Eulàlia Embodas

Dilluns, de 19.15 a 20.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 51,38 €
Dilluns, de 20.30 a 21.45 h (10 s.)
Casinet (estudi), 51,38 €
Professora: Maria Gemma Marsal

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Dimarts, de 18.45 a 20.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Dimarts, de 20.15 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 51,38 €
Dijous, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dijous, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
61,65 €
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
61,65 €
Divendres, de 19.30 a 20.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
51,38 €
Professora: Natsumi Montilla

Dimarts, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 13), 61,65 €
Dimecres, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 13), 61,65 €
Professora: Maria Teresa Serra

Dimarts, de 10.30 a 11.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 41,10 €
Dimecres, de 17 a 18 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dimecres, de 9.15 a 10.15 h  
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dimecres, de 17 a 18 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dijous, de 20.15 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 13), 51,38 €
Dissabte, de 9.45 a 11.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Professora: Sonia Lucía Ignacio

Dijous, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Casinet (estudi), 61,65 €
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 61,65 €
Professora: Gloria Cavallé

La pràctica de les postures de ioga i 
una correcta respiració són eines efi-
caces per millorar la salut física i psí-
quica, ja que amb la relaxació allibe-
rem tensions i bloquejos. 
En aquets taller no s’acceptaran 
embarassades ni persones amb 
problemes de cor o d’hèrnia discal.

MEDITACIONS 
ACTIVES  
Dijous, de 18 a 19 h (10 s.)
Barrufet (aula 012), 48,40 €
Dijous, de 19 a 20 h (10 s.)
Barrufet (aula 012), 48,40 €
Professora: Georgina Jordana

Aquestes meditacions proposen 
abandonar la tensió, relaxar la ment 
mitjançant la música, salts, balls, 
respiracions. Són aptes per a tots els 
públics i de gran ajut per a l’insomni, 
l’ansietat, l’estrès, etc.

MINDFULNESS  
Dimecres, de 14.30 a 15.30 h 
(10 s.)
Casinet (sala 02), 48,40 €
Professora: Lourdes Frigola

Pràctica per desenvolupar recursos 
per viure una vida amb plenitud, per 
gaudir i viure més del present, mo-
ment a moment. Permet reduir els 
símptomes físics i psicològics as-
sociats a l’estrès. Millora el benes-
tar general.
Pensat per a persones que ja conei-
xen què és el mindfulness i en són 
practicants. 

HO’OPONOPONO
2n any
Dijous, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 120), 72,60 €
Professora: Helena Broquetas

Eina ancestral que ve de Hawaii i 
que es practica fent servir el poder 
de la paraula. Té a veure amb reco-
nèixer que som creadors i som res-
ponsables del que ens passa en la 
nostra vida. I acceptant que en algun 
moment hem fet creacions amb poc 
amor (encara que potser no recordem 
ni quan ni on), podem perdonar-nos, 
alliberar-nos i continuar més lleugers 
el nostre camí.

IOGA SUAU
Dimarts, de 9.15 a 10.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 51,38 €
Dimecres, de 10.15 a 11.15 h  
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dimecres, d’11.15 a 12.15 h  
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Professora: Sonia Lucía Ignacio

IOGA
Dilluns, de 9.45 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
51,38 €
Dilluns, d’11 a 12.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
51,38 €
Dijous, de 14.30 a 15.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Divendres, d’11.30 a 12.45 h  
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
51,38 €
Professor: Diego Borrego
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La metodologia de Pilates es basa en 
sis principis fonamentals que són la 
respiració, la concentració, el con-
trol, el centre, la precisió i la fluïdesa; 
tots ells milloren la qualitat de l’entre-
nament. Farem una sèrie ordenada 
d’exercicis per treballar el cos, dels 
peus al cap, sempre buscant la quali-
tat i no la quantitat de repeticions, en 
això rau l’efectivitat del mètode.

PILATES-IOGA
Dilluns, de 20.45 a 21.45 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Dimarts, de 19.45 a 20.45 h (10 s.)
Casinet (estudi), 57 €
Professora: Lucia Antonella 
Sampieri

Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Dijous, d’11 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Divendres, de 9.30 a 10.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Marta Casado

Dimecres, de 16 a 17 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Sonia Lucía Ignacio

Aporta dinamisme a l’hora de fer els 
exercicis, treball des del centre, ab-
dominals. El ioga aporta, mitjançant 
els àssanes (postures estàtiques fe-
tes durant uns minuts), més concen-
tració, treball en introspecció per ar-
ribar a la nostra naturalesa, relaxació, 
estiraments, connexió... Fusionarem 
els beneficis de les dues tècniques.

PLANTES MEDICINALS
Dilluns, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 72,60 €
Professora: Rosa Ana Segura

Coneix les propietats i aplicacions 
pràctiques de les principals plantes 
medicinals i aprèn a elaborar tisanes, 
olis macerats, tintures, ungüents, 
xarops, etc. Suplement de 5 € que 
s’abonarà a la professora.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

RIURE PER ESTAR BÉ
Dilluns, de 16 a 17.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 72,60 €
Professora: Àurea Arroyo

El fet de riure és una funció biològi-
ca necessària per mantenir el benes-
tar físic i mental. És un mecanisme 
de defensa contra l’ansietat i ajuda 
a combatre les tensions i l’estrès. 
En aquest taller farem exercicis de 
relaxació i de respiració, tècniques 
de dramatització i comunicació per 
aconseguir un riure franc i renovador.

STRETCHING 
(ESTIRAMENTS)
Dilluns, d’11 a 12 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Dijous, de 10 a 11 h (10 s.)
Casinet (estudi), 57 €
Professora: Nur Adriana Pinto

Farem exercicis mitjançant la bio-
mecànica del cos per augmentar la 
flexibilitat de la musculatura i les ar-
ticulacions per a un millor funciona-
ment i manteniment del cos. Enfocat 
a persones de qualsevol edat, flexi-
bles o no.

TAI-TXI
Dilluns, de 16 a 17.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
61,65 €
Divendres, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 61,65 €
Professora: Eulàlia Embodas

Dilluns, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Dimecres, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
41,10 €
Professor: Francesc López

Dimarts, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 82,20 €
Dimarts, de 12 a 13.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 61,65 €

PILATES AVANÇAT
Dimarts, de 20 a 21 h (10 s.), 
Lloc: Associació Cultural Farré, 57 €
Professora: Silvia Vega

Dimecres, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dijous, de 20.15 a 21.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professor: Joan Bohe

Cal haver fet un mínim d’un any de 
pilates.

PILATES DINÀMIC
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Olga Valls

A cada sessió es treballarà una dis-
ciplina diferent lligada sempre amb el 
pilates. S’anirà alternant el dance pi-
lates, ballet pilates, ioga pilates, stret-
ching pilates, etc. Totes les classes 
són molt entretingudes i divertides.

PILATES
Dilluns, de 10 a 11 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dilluns, d’11 a 12 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dijous, de 10 a 11 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dijous, de 18 a 19 h (10 s.)
Barrufet (aula 201), 57 €
Dijous, de 19 a 20 h (10 s.)
Barrufet (aula 201), 57 €
Professor: Joan Bohe

Dilluns, de 18.45 a 19.45 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Dilluns, de 19.45 a 20.45 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Dimarts, de 20.45 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 42,75 €
Professora: Lucia Antonella 
Sampieri

Dimarts, de 9.30 a 10.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dimarts, de 10.30 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Dijous, de 10 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Marta Casado

Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.)
Lloc: Associació Cultural Farré, 
57 €
Divendres, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Silvia Vega

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Olga Valls

Dissabte, d’11.15 a 12.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Sonia Lucía Ignacio
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COREOGRAFIES 
VIDEOCLIPS
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Professora: Judit Gelabert

Vols aprendre les coreografies dels 
videoclips que més t’agraden? Vols 
ballar les cançons que més sonen a 
les discoteques? Si vols saber-te tots 
els passos de les cançons més ac-
tuals i ballar el grans temes que més 
sonen a la televisió, aquesta és la te-
va activitat!

DANSA CLÀSSICA 
AVANÇADA (12-adult)
Dimarts, de 18.30 a 19.45 h (10 s.)
Casinet (estudi), 71,25 €
Divendres, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Casinet (estudi), 85,50 €
Professora: La Companyia 

És un taller destinat a tots els que tin-
gueu uns coneixements bàsics de 
qualsevol tècnica de dansa.

DANSA 
CONTEMPORÀNIA 
(13-adult) 
Dimecres, de 18.45 a 19.45 h 
(10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Professora: Lucia Antonella 
Sampieri

DANSA KATHAK-IOGA
Dilluns, de 20 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 13), 57 €
Professora: Laura Rodríguez

Kathak és una dansa clàssica del 
nord de l’Índia i combinada amb el 
ioga ens ajudarà a aconseguir la con-
nexió entre cos i esperit a través dels 
seus moviments.

BROADWAY JAZZ
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Silvia Vega

Estil de ball d’escenari energètic i es-
pectacular. Es caracteritza per buscar 
la perfecció en l’execució dels passos 
de tots els integrants del grup. Tre-
ballarem balls de musicals de ciutats 
com Nova York, Londres...

CAPOEIRA
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 85,50 €
Dimecres, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Casinet (estudi), 85,50 €
Divendres, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 85,50 €
Dissabte, de 12.30 a 14 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 85,50 €
Professor: Marcelo Araujo

És una dansa, és un joc ràpid i vi-
brant, és un esport que treballa el 
cos i la ment en el seu conjunt. És 
una art marcial que engloba diverses 
arts. Els seus moviments afavoreixen 
l’exercici aeròbic i la coordinació. La 
pot dansar tothom. L’edat no és un 
factor important.
Si t’apuntes a 3 tallers de capoeira, 
gaudiràs d’un 40% de descompte 
en cada un d’ells (només en ins-
cripcions presencials).

BALL SALÓ  
(cal parella) 
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes / 43), 57 €
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes / 43), 57 €
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Casinet (teatre), 57 €
Professor: Jordi Traver 

Aprendràs els passos bàsics dels 
principals balls. Nosaltres t’ensenya-
rem el ball popular, els passos essen-
cials perquè ballis sense problemes. 
1r trimestre: fox, pasdoble, vals i txa-
txa-txa. 2n trimestre: swing, rock i 
tango argentí. 3r trimestre: salsa, me-
rengue i bachata.

BALLS LLATINS  
(no cal parella)
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Casinet (teatre), 57 €
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Casinet (teatre), 57 €
Dijous, de 20 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 201), 57 €
Professor: Jordi Traver 

Aprendrem passos i figures dels dife-
rents balls com salsa, bachata, me-
rengue, txa-txa-txa o el mambo, i 
també farem rodes i línies.

Dimarts, de 16.30 a 18 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
61,65 €
Professora: Georgina Jordana

Millora la salut física, orgànica i emo-
cional i aporta tranquil·litat, claredat 
i lucidesa mental. Un antic prover-
bi xinès diu: “Aquell qui comença a 
practicar tai-txi es torna elàstic com 
un nadó, fort com un llenyataire i savi 
com un ancià”.

TAI-TXI TXI KUNG 
Dilluns, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Barrufet (aula 201), 61,65 €
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 201), 61,65 €
Professora: Georgina Jordana

Dijous, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 61,65 €
Professora: Eulàlia Embodas

TAI-TXI TXI KUNG  
2n NIVELL 
Dijous, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 61,65 €
Professora: Eulàlia Embodas

Exercicis molt fàcils d’executar que 
cerquen l’harmonia del cos mitjan-
çant el moviment. Es canalitzen les 
energies físiques i les emocionals, i 
també la respiració, el moviment, el 
cos i la ment per millorar el nostre 
benestar.

TXI-KUNG 
Dimecres, de 16.30 a 17.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 41,10 €
Dimecres, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 61,65 €
Professora: Georgina Jordana

Posarem atenció en l’estructura cor-
poral, alliberarem els teixits del cos i 
farem un repàs pels meridians i òr-
gans utilitzant els estiraments del fil 
de seda i els moviments bàsics del 
txi-kung.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL
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DANSES BOLLYWOOD 
Dimecres, de 20 a 21 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Professora: Luz Medina

És un estil de ball a mig camí entre 
Orient i Occident que combina els 
moviments sensuals de les danses 
índies amb ritmes de funky. Cada 
sessió consta d’escalfaments, core-
ografies i estiraments.

DANSES ORIENTALS 
Dimecres, de 18 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Sonia Lucía Ignacio

Les danses orientals permeten l’har-
monia i l’expressió de tot el cos. Gai-
rebé tota la musculatura es posa en 
funcionament, és el rakssharky. Alli-
bera tensions, millora la circulació i 
afavoreix l’expressió de les emoci-
ons.

DANSES POLINÈSIES
Dimecres, de 20 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Covadonga Viñas

Coneixerem les passes bàsiques de 
la dansa polinèsia per acabar fent co-
reografies senzilles i endinsar-nos en 
els secrets de la cultura i la música 
tahitianes.

FUNKY & JAZZ
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 48,40 €
Professora: Silvia Vega
Dijous, de 20 a 21 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 48,40 €
Professora: Carla Lopez

Ballades divertides i exigents core-
ografies de dansa jazz i funky amb 
diferents estil de música. També hi 
aprendràs conceptes de posició.

HIP-HOP
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Professora: Judit Gelabert

T’agrada ballar la música que sona a 
la ràdio en el dia a dia? Vine a mou-
re el cos amb nosaltres! Fer exerci-
ci al ritme de la música més comer-
cial, alimentar la teva creativitat i 
desfer-te del qualsevol tensió! Amb 
aquestes classes aprendràs a ballar 
hip-hop comercial, amb cançons des 
de Beyoncé fins a Rosalía o J. Balvin.

LINE DANCE - 
BALL COUNTRY 
NIVELL 0
Dilluns, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 
85,50 €
Professora: Belen Márquez
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professor: Xavier Colomer

NIVELL 1
Dimarts, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 85,50 €
Professora: Belen Márquez
Indicat per a persones que porten 
un mínim d’un any ballant country 
line dance.

NIVELL 2
Dimarts, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 85,50 €
Professora: Belen Márquez

Indicat per a persones que porten un 
mínim de dos anys ballant country li-
ne dance.
Si t’agrada ballar i no tens parella..., 
vine a ballar LINE DANCE, un ball 
estès a tot Europa. En aquest taller 
aprendràs coreografies originals de 
tot el món. Gaudiràs de la música 
country ballant en línia.LINDY-HOP INICI 

(SWING: cal parella) 
Dimecres, de 21.30 a 22.30 h (10 s.)
Casinet (teatre), 57 €
Professor: Fermí Naudí/Odina 
Macias In Out

Ball en parella dins la tradició artística 
del jazz nascut del xarleston i desen-
volupat de la mà de la música swing. 
Es caracteritza per ser molt dinàmic, 
amb una àmplia varietat de passos, 
una gran riquesa rítmica, molta lli-
bertat per improvisar i molt molt bon 
rotllo. Aquest és un taller introductori 
(des de zero) de lindy-hop en què t’ho 
passaràs molt bé i no cal experiència 
prèvia en cap tipus de ball de saló.
Les classes inclouen un petit escal-
fament, ensenyament progressiu de 
passos i com encadenar-los, amb 
canvi constant de parella.

DANSES AFRICANES
Dimarts, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
72,60 €
Professora: Marta Casado
Dimecres, de 21 a 22.30 h (10 s.)
Casinet (estudi), 72,60 €
Professora: Sandra Valent

Treballarem la consciència corporal, 
la coordinació, el ritme, la respiració, 
la resistència i el feeling en la dansa 
africana. El ball que practicarem és 
el tradicional del nord-oest d’Àfrica, 
concretament de Guinea Conakry. Els 
moviments d’aquesta dansa són molt 
orgànics i serveixen per desbloquejar 
pit, cap i malucs, fet que proporciona 
molta vitalitat.

DANSES AFRO-JAZZ
Dissabte, de 12.30 a 14 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 72,60 €
Professora: Virginie Beraldo

Ens divertirem aprenent els fona-
ments bàsics de la dansa afro-jazz, 
adquirint consciència corporal, tonifi-
cant músculs i exercitant la memòria, 
deixant anar les tensions, treballant 
la postura, flexibilitat, augmentant 
l’energia i resistència corporal. 
Cal portar roba còmoda i mitjons.
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TEATRE PER A ADULTS
Dimarts, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
85,50 €
Dimarts, de 20.15 a 21.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 
85,50 €
Professor: Tot Arts Teatre

Ens aproparem al món de l’actuació de 
manera activa i participativa, de la mà 
de professionals en actiu en el món de 
la interpretació. Treballarem les eines 
indispensables de les arts escèniques 
d’una manera lúdica: improvisacions, 
expressió corporal, creació de perso-
natges, joc dramàtic, parlar en públic, 
pèrdua de vergonyes i moltes coses 
més que ens ajudaran a descobrir l’ac-
tor que portem dins. No cal experièn-
cia prèvia. 

INSTRUMENTS 
INICIACIÓ
Grups reduïts

INICIACIÓ A LA 
FLAUTA TRAVESSERA 
(2n trimestre)
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 

Si us agrada la música com a passa-
temps i mai no heu tingut la possibilitat 
d’iniciar-vos en la pràctica de l’instru-
ment que us agrada, no us perdeu ara 
l’oportunitat de conèixer-lo i gaudir-ne. 
Cal que hi porteu l’instrument.

INICIACIÓ A LA 
GUITARRA (2n trimestre)
Dimarts, de 20 a 21 h (10 s.), 125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 
Dimecres, de 19 a 20 h (10 s.), 125 €
Dimecres, de 20 a 21 h (10 s.), 125 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

Tant si vols aprendre temes més clàs-
sics o més moderns, t’oferim la possi-
bilitat de fer-ho amb nosaltres. Durant 
el curs, dominaràs la tècnica necessà-
ria per interpretar els grans del gènere 
clàssic i modern, i també t’ensenyarem 
tots els acords que necessites conèi-
xer per a poder acompanyar els temes 
que tu vulguis.

ZUMBA DANCE
Dilluns, de 20 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Dilluns, de 21 a 22 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professora: Lidia Mata

Dimarts, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 57 €
Dimecres, de 19 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Covadonga Viñas

Dimecres, de 10 a 11 h (10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Nur Adriana Pinto

Dimecres, de 20 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Dijous, de 18.15 a 19.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Dijous, de 19.15 a 20.15 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Divendres, de 17.30 a 18.30 h 
(10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Divendres, de 18.30 a 19.30 h 
(10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Mariana Valentina 
Pantoja

Curs per a aquelles persones que 
vulguin fer un exercici complet 
sense adonar-se’n o per a aque-
lles que vulguin ballar però a qui la 
complicació dels balls més tècnics 
els fa tirar enrere.
A través de diverses coreografies 
senzilles de cançons llatines els 
participants fan un exercici com-
plet. 
Cal portar roba còmoda, vambes 
i aigua.

TEATRE PER A ADULTS 
NIVELL 2
Dimarts, de 18.30 a 20.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 
99,75 €
Professor: Tot Arts Teatre

Enfocat a alumnes que volen aprofun-
dir en el món del teatre. Repassarem 
aspectes pràctics de formació actoral 
com són: paleta emotiva, improvisaci-
ons, expressió corporal, tècniques es-
cèniques, veu, dinàmiques de creació, 
etc., i ens iniciarem en un treball d’es-
cenes teatrals i cinematogràfiques, en 
què aprofundirem en el treball de l’anà-
lisi i creació de personatges fomentant 
la capacitat creativa de l’alumne i el tre-
ball de creació. Indicat per a perso-
nes que porten un mínim d’un any 
fent teatre.

SALSA, BALLS 
LLATINS I SALÓ 
(cal parella)
Divendres, de 20.30 a 21.30 h 
(10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Ana Maria Pérez 
(Waira Dance) 

T’agrada ballar però no t’atrevei-
xes? Vine a aprendre els ritmes 
llatins: salsa, merengue, bachata, 
txa-txa-txa, rock, samba, rumba, 
bolero... i també una mica de pas-
doble, vals, quickstep, tango... Ara 
seràs el rei de la pista! //bit.do/wai-
radances

SEVILLANES I 
RUMBES (iniciació)
Divendres, de 18.30 a 19.30 h 
(10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Ana Maria Pérez 
(Waira Dance) 

Gaudeix l’alegria de les sevillanes 
i les rumbes. Aprèn els moviments 
bàsics dels passos, els braços... //
bit.do/wairadances

SEVILLANES  
I RUMBES AVANÇAT
Divendres, de 19.30 a 20.30 h 
(10 s.)
Casinet (sala 04), 57 €
Professora: Ana Maria Pérez 
(Waira Dance) 

Si ja saps ballar sevillanes, és ho-
ra d’anar un pas més enllà. Aprèn a 
ballar-les amb la faldilla, el vano, el 
mantó, el barret... Les ballarem en 
parella, individualment, en grup... 
Totes les variacions per passar-ho 
d’allò més bé. //bit.do/wairadances
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Els materials dels tallers de plàsti-
ca van a càrrec de l’alumnat.

CARTRÓ PEDRA 
I ART EN PAPER
Dissabte, de 10 a 12 h (10 s.), 
82,20 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Iniciació en la tècnica del paper mai-
xé, cartró pedra i art en paper.
Modelat, motllo d’escaiola i creació 
de peça de cartró pedra.
Complement de 10 € o 15 € que 
s’abonarà a la professora.

CERÀMICA
Dilluns, de 19 a 21 h (10 s.), 82,20 €
Dimarts, de 19 a 21 h (10 s.), 82,20 €
Dimecres, de 19 a 21 h (10 s.), 82,20 €
Dijous, de 19 a 21 h (10 s.), 82,20 €
Professora: Rosa Muñoz 

A partir d’un tros de fang pots mode-
lar una figura que amb el treball de les 
mans es convertirà en una peça única. 
És llavors quan surt l’artista que tots 
portem dins. En aquest taller apren-
drem tècniques de modelatge, treball 
amb plaques i estudi d’esmalts. 
Complement de 34 € que s’abonarà 
a la professora.

EXPRESSIÓ

INICIACIÓ AL VIOLÍ  
(2n trimestre)
Dilluns, de 20 a 21 h 
(10 s.),125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 

Si us agrada la música com a pas-
satemps i mai no heu tingut la pos-
sibilitat d’iniciar-vos en la pràctica 
de l’instrument que us agrada, no 
us perdeu ara l’oportunitat de conèi-
xer-lo i gaudir-ne. 

LLENGUATGE 
MUSICAL PER A 
ADULTS (2n trimestre)
Divendres, de 19 a 20 h 
(10 s.), 57 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

Aprendràs els elements musicals ne-
cessaris per a la lectura i interpretació 
d’una partitura i així podràs comple-
mentar els estudis de cant o d’instru-
ment musical. 

SARDANES AL BARRI
Divendres, de 19 a 20 h
Sala Nova de Sant Medir
C/ Constitució, 17
Professors: Colla Sardanista
Joan Francesc Rubio de Sants

Taller gratuït. Més informació
al 934 212 610, Teresa

INICIACIÓ AL TECLAT 
(CLÀSSIC)   
Dijous, de 18 a 19 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

INICIACIÓ AL TECLAT 
(CLÀSSIC) 
(2n trimestre)
Dimarts, de 18 a 19 ah 
(10 s.), 125 €
Dimarts, de 19 a 20 h 
(10 s.), 125 €
Dimarts, de 20 a 21 h 
(10 s.), 125 €
Dijous, de 19 a 20 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

Aprèn a tocar les peces dels grans 
mestres de la història de la música 
occidental: Bach, Schumann, Mo-
zart, Haydn, Beethoven...

INICIACIÓ AL TECLAT 
(2n trimestre)
Dimecres, de 20 a 21 h 
(10 s.),125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 

Si us agrada la música com a hobby 
i mai no heu tingut possibilitat d’ini-
ciar-vos en l’instrument que us agra-
da..., no us perdeu l’oportunitat de 
conèixer i gaudir d’aquesta il·lusió. 

INICIACIÓ  
A LA TROMPETA  
(2n trimestre)
Dimecres, de 20 a 21 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 

Si t’agrada la música com a passa-
temps i mai no heu tingut la possi-
bilitat d’iniciar-vos en la pràctica de 
l’instrument que us agrada, no us 
perdeu ara l’oportunitat de conèi-
xer-lo i gaudir-ne. Cal que hi porteu 
l’instrument.

INICIACIÓ 
AL CANT MODERN 
(de 16 a 25 anys) 
(2n trimestre)
Dilluns, de 17 a 18 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Diesi Escola 
de Música 

Curs per a totes aquelles persones 
que somnien a cantar. En un ambient 
distès i agradable ens adonarem que 
val la pena provar-ho.

INICIACIÓ AL CANT 
SOLISTA (2n trimestre)
Dijous, de 20 a 21 h 
(10 s.),125 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

Curs per a totes aquelles persones 
que somnien a cantar i que es diuen 
sempre a elles mateixes “jo no can-
to bé”. En un ambient distès i agra-
dable ens adonarem que val la pena 
provar-ho. Les interpretacions seran 
sempre individuals (no corals). Basat 
en el mètode Rabine.
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Dimarts, de 18.30 a 20.30 h 
(10 s.), 82,20 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Dimecres, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dijous, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Mariona Sánchez
En aquests 2 tallers de la Mariona 
Sánchez pots aconseguir un 30% 
de descompte si t’hi apuntes a dos 
dies.

Donarem un nou enfocament a l’apre-
nentatge del dibuix. Està pensat tant 
per a persones que ja tenen alguna 
experiència en el camp visual com 
per a les que volen conèixer l’expe-
riència d’aprendre a dibuixar amb un 
enfocament expressiu i lliure.

DIBUIX: AQUAREL·LA I 
Dimarts, de 17 a 18.30 h 
(10 s.), 61,65 €
Organització i lloc: Mexcat

Aprèn pas a pas a treballar l’aquarel-
la. 

DIBUIX: AQUAREL·LA II 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
(10 s.), 61,65 €
Organització i lloc: Mexcat 

Si tens coneixements d’aquarel·la, 
aprendrem trucs i coses específiques 
sobre l’aquarel·la. 

DIBUIX: INTRODUCCIÓ 
A LES TÈCNIQUES 
D’IL’LUSTRACIÓ
Dilluns, de 19 a 20.30 h 
(10 s.), 61,65 €
Organització i lloc: Mexcat 

Si t’agrada dibuixar i tens molta ima-
ginació, aprèn a treure-li partit amb 
les tècniques d’il·lustració.

DIBUIX: CONNECTA’T 
AMB L’AQUAREL·LA
Dimecres, de 18 a 20 h (9 s.), 
73,98 €
Organització i lloc: Casal Artesà

L’objectiu d’aquest curs es poder 
desconnectar de la rutina i connectar 
amb un mateix per transmetre emo-
cions mitjançant els colors. Els pin-
zells i les pintures seran les eines per 
traspassar els sentiments al paper en 
un espai d’intimitat que permeti pin-
tar des del cor. Aprendrem a utilitzar 
la tècnica de l’aquarel·la des d’un ni-
vell bàsic, 1 € de cada inscripció se-
rà destinat a la fundació de l’Institut 
Guttmann. 
Comença el dimecres 22 de gener.

DIBUIX: LA FIGURA 
HUMANA
Dilluns, de 17 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Susana Jiménez

Aprendrem les bases del dibuix ar-
tístic en la representació del cos hu-
mà. Donarem a conèixer les eines 
més importants per a la realització 
del cos, coneixerem les proporcions, 
estudiarem la forma, els volums i els 
ombrejats.

FELTRE ARTESANAL
Dilluns, de 19 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 96,80 €
Professora: Emilia Julian

Amb l’ajuda d’aigua calenta i sabó 
i amb les mans com a única eina, 
aconseguirem dur a terme el bata-
natge que transforma la llana en fel-
tre i podrem modelar formes planes i 
tridimensionals: gorres, sabates, bos-
ses, fulards, collarets... Treballar amb 
les mans ens aporta grans beneficis: 
desperta la creativitat, augmenta l’au-
toestima, millora la concentració, re-
dueix l’estrès i ens brinda satisfacció.

INICIACIÓ AL GANXET
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h 
(10 s.), 48,40 €
Organització i lloc: Casal Artesà

S’aprendran els punts bàsics, a inter-
pretar patrons i a cada sessió es do-
naran les pautes i s’ensenyarà a fer 
una nova peça.
Materials no inclosos.

DIBUIX: INICIACIÓ  
AL DIBUIX
Dijous, d’11.30 a 13.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Mariona Sánchez

Sempre has volgut aprendre a dibui-
xar i no t’hi has atrevit o no hi has tro-
bat el moment? Doncs apunta’t en 
aquest grup en què aprendràs a di-
buixar a partir de la base, amb tots 
els factors que s’han de tenir clars 
per entendre com funciona el procés 
del dibuix.

DIBUIX I PINTURA                       
Dilluns, de 12 a 14 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €

Dilluns, de 10 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dimarts, de 10 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dimarts, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Carme Turón
En aquests 4 tallers de la Carme Tu-
rón pots aconseguir un 30% de des-
compte si t’hi apuntes a dos dies.

Dilluns, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Susana Jiménez

Dimarts, de 17 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dijous, de 17 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Dijous, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Divendres, de 10 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 82,20 €
Professora: Ana Maria Bafalluy
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PINTURA TÈCNIQUES 
MIXTES I CREATIVES
Dimarts, de 19.30 a 21.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 84,70 €
Professora: Susana Jiménez

Coneixerem el ventall de procedi-
ments plàstics per obtenir resultats 
de textura, tipus de relleu, matèria 
que es pot incorporar en un quadre 
i tota la seva combinació en la pre-
paració de la pròpia pintura amb pig-
ments i aglutinats. També es treballa 
els tipus d’imprimacions en suports 
diferents i altres tècniques que s’ani-
ran ampliant en els darrers trimestres, 
com per exemple transferir imatges, 
tintes ferruginoses i mixtes.

TALLER D’EMBOLICAR 
REGALS, MÉS ENLLÀ 
DEL DETALL
Dilluns, de 18 a 20 h (10 s.), 82,20 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Regalar és una mostra d’afecte, i tan 
important és el que regalem que com 
ho presentem. Dediques temps a 
pensar el que regalaràs, dediques di-
ners a comprar el que regalaràs... I ho 
lliuraràs de qualsevol manera?
Afegeix valor als teus regals presen-
tant-los de manera original.
Realitzarem presentacions originals 
i noves i posaràs en pràctica la teva 
creativitat. Material no inclòs.

JOIES D’ESMALTS
Dimecres, de 10.30 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 82,20 €
Dimecres, de 17 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 82,20 €
Professora: Anna Andrés

El metall, el cristall i el foc són ma-
terials essencials per treballar aques-
ta tècnica. La paciència i la cura són 
bàsiques, només així podem aconse-
guir unes peces que seran l’admira-
ció de tothom. Complement de 20 € 
que s’abonarà a la professora.

JOIES DE VIDRE
Dijous, de 19.30 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 96,80 €
Professora: Aïda Navarro

Taller d’aproximació a la joieria en vi-
dre a partir de l’elaboració de petites 
peces que l’alumne dissenyarà, talla-
rà i fusionarà. Un tastet de l’alquímia 
del vidre com a material de creació. 
Materials no inclosos.

LACA JAPONESA
Dimecres, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 82,20 €
Professora: Anna Andrés

Treballar amb laca japonesa és un art 
molt apreciat per la bellesa d’acabats 
i la perdurabilitat. Amb aquesta tèc-
nica ens traslladarem a l’època del 
Modernisme, en què era molt valo-
rat l’art oriental. Decorarem les peces 
amb les tècniques de la closca d’ou, 
pa d’or, nacre, laca seca i d’altres. 
Complement de 12 € que s’abonarà 
a la professora.

PATCHWORK
Dilluns, de 10 a 12 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 96,80 
Dimarts, de 10 a 12 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 96,80 €
Dijous, de 10 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 96,80 €
Dijous, de 17.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 96,80 €
Dijous, de 19.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 96,80 €
Professora: Montserrat Andrés

Taller artesà que combina l’art i la 
creativitat utilitzant diverses robes 
i teixits que, cosits adequadament, 
donen com a resultat formes geomè-
triques que decoraran els llençols i els 
cobrellits de les nostres llars. 
El primer dia cal portar regles, lla-
pis i llapis de colors.

INICIACIÓ  
AL MODELISME 
Divendres, de 17 a 19 ah (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 96,80 €
Professor: Enric Mascaró

Al novembre de 1820 l’enfonsament 
del vaixell balener Essex i la supervi-
vència de part de la seva tripulació, 
va commoure els EUA. Un any abans 
havia salpat de Nantucket per iniciar 
una nova campanya de caça de ba-
lenes que havia de durar dos anys i 
mig pel Pacífic Sud. Capitanejat pel 
capità George Pollard, el vaixell bale-
ner Essex va ser atacat per una gran 
balena, que el va envestir diverses 
vegades fins que el va fer naufragar a 
3.700 km de les costes d’Amèrica del 
Sud. Dels vint-i-un membres de la tri-
pulació només van poder ser resca-
tades vuit persones. Herman Melville 
es va inspirar en aquest tràgic nau-
fragi per a escriure Moby Dick, una 
de les grans obres de la literatura uni-
versal. Aquest trimestre la maqueta 
serà el vaixell balener Essex. 
El material d’aquest taller té un 
cost de 55 € que 
s’abonaran al 
professor el 
primer dia 
de classe.
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ARQUEOLOGIA: 
LA MALETA DE 
PAUSÀNIES. PECES 
VIATGERES DE 
L’ANTIGA GRÈCIA
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s)
Cotxeres-C (sala 24), 72,60 €
Professora: Tròpic De Capricorni

L’obra del geògraf, historiador i viat-
ger grec Pausànies (s. II dC) fent una 
descripció de les principals ciutats de 
l’antiga Grècia, ens serveix de marc 
per endinsar-nos en una civilització 
impregnada de déus i herois que en-
cara avui dia el seu passat ens se-
gueix fascinant. Més enllà dels seus 
monuments, temples i edificis, en 
aquest curs parlarem de tot un gabi-
net de curiositats gregues, vestigis i 
descobertes arqueològiques que ens 
aportin una altra mirada al coneixe-
ment de l’antiga Grècia. Una selecció 
d’objectes curiosos que s’exhibeixen 
dins i fora del país seran el nostre fil 
conductor per endinsar-nos en les 
seves arrels i llur cultura.

ASTRONOMIA: 
CONSTEL·LACIONS  
DE LA NIT 
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Professor: Marc Boqué

Un viatge introductori als misteris de 
l’univers que al llarg dels segles ha 
estat observat per l’home amb fas-
cinació. La primera part d’aquest 
curs serà un viatge per aquest cos-
mos que a poc a poc anem coneixent 
i que ens ofereix belles imatges del 
sistema solar, les galàxies o la forma-
ció dels estels. A la segona part plan-
tejarem aquelles preguntes ben difí-
cils de respondre però que tots ens 
hem fet alguna vegada: quina forma 
té l’univers? És finit o infinit? Com va 
començar? Una invitació, doncs, a 
conèixer una mica millor aquest cos-
mos que també és la nostra llar. 

ARQUEOLOGIA: 
TERRA ANTIQUA, 
INTRODUCCIÓ A 
L’ARQUEOLOGIA    
Dimecres, de 19.30 a 21 h (10 s.)                   
Cotxeres-C (sala 34), 72,60 €
Professora: Tròpic De Capricorni

La descoberta de mòmies, fòssils, 
ossos, cranis, eines, ceràmiques, tre-
sors, etc., en jaciments prehistòrics i 
civilitzacions antigues sempre ha es-
tat motiu de fascinació. Com poden 
saber els arqueòlegs el que va suc-
ceir en temps passats? Com dedu-
eixen l’antiguitat de les troballes? El 
curs té per objectiu donar a conèixer 
la ciència de l’arqueologia, i les se-
ves disciplines i metodologia, a tra-
vés d’exercicis pràctics i continguts 
teòrics. Passat i present es fusiona-
ran per endinsar-nos a cada sessió en 
un ric i sorprenent llegat arqueològic.

ARQUEOLOGIA:  
LA RUTA DE LA SEDA, 
D’ORIENT  
A OCCIDENT 
Dijous, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 72,60 €
Professora: Tròpic De Capricorni

Durant segles, mercaders procedents 
d’Orient i Occident transitaren –amb 
caravanes carregades de seda, per-
fums, espècies i altres productes de 
luxe–, per camins, ciutats i oasis, 
avui dia de gran bellesa arqueolò-
gica. Descobrirem pintures, tresors, 
palaus, fortificacions, tombes, i fins i 
tot un tram de la Gran Muralla, que al 
llarg de més de 7.000 km ha deixat al 
descobert una extensa xarxa de rutes 
comercials.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

EL GUST  
PER LA LECTURA
Dimecres, de 18 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 48,40 €
Professora: Covadonga Viñas

Què és allò que ens apassiona quan 
llegim un llibre? Què ens aporten les 
novel·les? En aquest curs proposem 
acostar-nos a les diferents obres fent 
una lectura en profunditat que vagi 
més enllà de les històries que cadas-
cuna ens explica. 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

TÈCNIQUES 
CREATIVES  
AMB AQUAREL·LA
Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
(10 s.), 82,20 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Desperta la teva creativitat a través 
del món fascinant de l’aquarel·la. Mit-
jançant exercicis pràctics aprendrem 
a utilitzar la tècnica i a trobar el nos-
tre propi llenguatge. Coneixerem les 
diferents possibilitats d’aquest pro-
cediment pictòric mitjançant l’experi-
mentació. Coneixerem les possibles 
eines que intervenen per poder fer 
pròpies les més adequades al nostre 
mètode de treball.

VITRALLS I LÀMPADES 
TIFFANY
Dimecres, de 18 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 96,80 €
Dimecres, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 72,60 €
Professora: Aïda Navarro

Farem vitralls emplomats i làmpades 
emprant les tècniques tradicionals de 
l’ofici de vidrier, per adaptar-les a l’en-
torn i usos de les nostres llars. L’ela-
boració d’un vitrall és una feina labo-
riosa que habitualment requereix més 
d’un trimestre tot i que podeu fer un 
petit tastet de la tècnica iniciant-vos 
amb peces de fàcil creació. Treba-
llem amb dues tècniques bàsiques: 
emplomat clàssic: fem servir el per-
fil de plom com a estructura, i vitrall 
Tiffany (cinta de coure), una fina làmi-
na adhesiva de coure recobreix totes 
les peces de vidre, fet que ens per-
met crear peces volumètriques i de 
petit format. 
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HISTÒRIA I ART: 
ELS ORÍGENS MÍTICS 
DE LA CIVILITZACIÓ
Dijous, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 72,60 €
Professor: Jesús Oliver

Els nostres avantpassats varen in-
ventar mites en cercar respostes 
a les grans preguntes sobre l’ori-
gen del món i de la vida. A través 
d’aquests mites podrem connectar 
amb l’imaginari dels seus creadors, 
testimonis i protagonistes del naixe-
ment de les primeres civilitzacions 
del Pròxim Orient.

HISTÒRIA I ART: 
DEL NEOCLASICISME 
AL ROMANTICISME 
Divendres, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 72,60 €
Professor: Jesús Oliver

Entre els segles XVIII i XIX, literats, ar-
tistes i arquitectes varen cercar la ins-
piració en les èpoques passades que 
idealitzarien les noves elits d’Occi-
dent. En el Londres victorià, els ideals 
del ‘Segle de les Llums’ i dels romàn-
tics es varen conjugar en l’arquitectu-
ra pública i en la celebració de la pri-
mera Exposició Universal.

MEMÒRIES FAMILIARS
Dilluns, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 72,60 €
Professor: Manu Valentin

Aquest taller està dedicat a l’exerci-
ci memorialístic, l’espai on l’escriptura 
es converteix en un mitjà per a retenir 
allò succeït, per a rescatar allò vis-
cut. Escriure sobre les memòries fa-
miliars és un procés de coneixement, 
una forma d’enriquiment íntim que 
ens sacseja i allibera per dins. Aquest 
exercici es desenvoluparà mitjançant 
dos púgils en aparent lluita, la Història 
i la Literatura, el relat històric i la fi cció.

HISTÒRIA 
DE CATALUNYA: 
L’APOGEU MEDIEVAL
Dilluns, de 19 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 72,60 €
Professor: Jordi Pisa
Inici: 20 de gener

Catalunya va viure durant l’edat mit-
jana un període d’auge social, co-
mercial i polític en el si de la Corona 
d’Aragó, etapa que fou seguida per 
la crisi medieval i per la incorporació 
a la Monarquia Hispànica mitjançant 
la dinastia dels Trastàmara. En aquest 
curs repassarem els fets més desta-
cats de la història de Catalunya en 
aquest període.

HISTÒRIA 
DE LA MEDICINA
Dilluns, de 18 a 18 h (10 s.), 48,40 €
Lloc: Casinet (Sala 2)
Professora: Edurne

Un viatge per la història de la medici-
na, des de personatges com Hipòcra-
tes, Galè i Pasteur fi ns a altres com 
Mendel, el pare de la genètica. Ex-
plicaria els grans descobriments que 
van fer avançar la ciència mèdica i bi-
ològica, com el descobriment de les 
vacunes i la penicil·lina.

EL MÓN LITERARI 
DEL S. XX
Dilluns, de 19 a 20.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 203), 72,60 €
Professor: Josep López

En aquest taller es farà un recorregut 
per conèixer, estudiar i analitzar l’obra 
dels grans autors i autores que han 
estat referents en el món literari dels 
segles XIX i XX.

ESCRIVIM 
UNA NOVEL·LA. 
CONSTRUÏM UN MÓN
Dimecres, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 72,60 €
Professor: Lluís Rueda

Escriure una petita novel·la de ma-
nera pràctica i senzilla és possible. 
Desencallar aquella història que vam 
deixar arraconada també. Treballem 
l’escriptura i busquem un estil propi 
en un taller tutorial que traurà el millor 
escriptor que tens a dintre.

IDIOMES 

ALEMANY NIVELL 0 
(2n trimestre)
Divendres, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professora: Laia Fanlo

Aprendrem la gramàtica bàsica i vo-
cabulari útil d’una manera amena i 
lúdica. Treballarem les presentacions 
i altres estructures simples per poder 
formular els nostres primers diàlegs, 
com és ara anar a comprar.

ALEMANY NIVELL 1 
(2n trimestre)
Dijous, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professora: Laia Fanlo

És una continuació del nivell 0. Per ac-
cedir a aquest nivell s’ha d’haver cur-
sat el curs anterior en el centre o bé 
tenir-ne els coneixements correspo-
nents al nivell anterior. Continuarem 
aprenent de manera amena i lúdica.

ALEMANY 
CONVERSA BÀSICA 
(cal coneixements)
Divendres, d’11.15 a 12.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professora: Laia Fanlo

Posarem en pràctica la comunicació 
en alemany amb estructures molt 
senzilles. Ampliarem vocabulari i 
aprendrem connectors 
interessants que ens 
ajudaran en el 
nostre diàleg. 
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IDIOMES 

ANGLÈS  
PER A VIATJAR 
EXPRÉS (trimestral) 
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 41,10 €
Professora: Patricia Llaneza

Aquest curs us ofereix aprendre les 
expressions bàsiques i el vocabulari 
útil i quotidià per poder preguntar el 
camí, demanar un cafè, etc., i mante-
nir un diàleg bàsic.

ANGLÈS PER VIATJAR 
NIVELL 0 (2n trimestre)
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 41,10 €
Professora: Patricia Llaneza

Aquest curs us ofereix refrescar ex-
pressions bàsiques per sortir-vos-en 
en els viatges i millorar la vostra ha-
bilitat per comunicar-vos a l’hotel, al 
restaurant, a l’aeroport, etc., amb un 
anglès senzill però correcte.

ANGLÈS  
DE SUPERVIVÈNCIA 
Si no et veus amb cor de posar-te a 
estudiar tota la gramàtica de l’anglès 
i no vols que els més joves et passin 
la mà per la cara, aquest curs t’ofereix 
l’oportunitat d’aprendre les expressi-
ons bàsiques i el vocabulari útil i quo-
tidià per poder preguntar el camí, de-
manar un cafè i mantenir un diàleg 
bàsic d’anglès per moure’s pel món. 

NIVELL 0 (2n trimestre)
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 206), 41,10 €
Dimarts, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 41,10 €
Dijous, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Professora: Diana Dunai

Dimecres, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Professora: Isabel Howlett

Dimecres, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Dijous, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Professora: Patricia Llaneza

NIVELL 1 (2n trimestre)
Dilluns, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Dijous, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Professora: Patricia Llaneza

Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 21), 41,10 €
Professora: Marina Pairet

Dimarts, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Dimecres, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Dijous, de 18.45 a 19.45 h (10 s.)
Barrufet (aula 206), 41,10 €
Professora: Diana Dunai

NIVELL 2 (2n trimestre)
Dimarts, de 12.30 a 13.45 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 51,38 €
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 41,10 €
Professora: Diana Dunai

NIVELL 3 (2n trimestre)
Dimarts, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Professora: Diana Dunai

ANGLÈS ELEMENTAL 
NIVELL 0 (2n trimestre)
Dimarts i dijous, de 17 a 18 h 
(20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Dimarts i dijous, de 19 a 20 h 
(20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professor: Barcelona English 
Garden

Llegir frases curtes, reconèixer pa-
raules i imatges, contestar pregun-
tes..., tot això i més a través de jocs 
i converses en anglès.

ANGLÈS FOR 
BEGINNERS NIVELL 1 
(2n trimestre)
Dimarts i dijous, de 18 a 19 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professor: Barcelona English 
Garden

Expressions quotidianes, familiars, 
frases, aprendre a presentar-se, res-
pondre preguntes, llegir i entendre-
ho, descriure on vivim, parlar de les 
persones que coneixem..., tot això i 
molt més.

ANGLÈS PRE-
INTERMEDIATE 
NIVELL 1 (2n trimestre)
Dimarts, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Professora: Isabel Howlett

ANGLÈS REPÀS  
PRE-INTERMEDIATE 
NIVELL 1 (2n trimestre)
Dilluns i dimecres,  
de 12.30 a 13.30 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professora: Rosana Wolfson

ANGLÈS REPÀS  
PRE-INTERMEDIATE 
NIVELL 2
Dilluns i dimecres,  
de 9.30 a 10.30 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professora: Rosana Wolfson

This is a course organized in three 
levels around the same textbook for 
students who have previously com-
pleted any Elementary/Basic course 
of English (or survival 1-2) and want 
to continue learning and practising it.

ANGLÈS REPÀS 
INTERMEDIATE 
NIVELL 1 (2n trimestre)
Dilluns i dimecres,  
d’11.30 a 12.30 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professora: Rosana Wolfson

ANGLÈS REPÀS 
INTERMEDIATE 
NIVELL 2 (2n trimestre)
Dilluns i dimecres, de 10.30 a 
11.30 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professora: Rosana Wolfson
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ANGLÈS REPÀS 
INTERMEDIATE 
NIVELL 3 (2n trimestre)
Dilluns i dimecres,  
de 20 a 21 h (20 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 82,20 €
Professora: Rosana Wolfson

This is a course addressed to stu-
dents with an intermediate level of 
English, (or those who have previ-
ously finished the Pre-intermedia-
te Grammar Revision & conversati-
on practice course) that would like 
to continue developing their commu-
nicative competence by working on 
the four language skills (listening, re-
ading, speaking and writing). The ap-
proach of the courseis interactive and 
student-centered, with an emphasis 
on audio-oral tasks during class time.

ANGLÈS  
CONVERSA BÀSICA  
(cal coneixements)
Dilluns, de 19 a 20.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 206), 61,65 €
Dimarts, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Dimarts, de 20.30 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 41,10 €
Professora: Diana Dunai

Dimecres, de 14.30 a 15.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 41,10 €
Professor: Barcelona English 
Garden

Dimecres, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Professora: Rosana Wolfson

Dijous, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Dijous, de 20 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 41,10 €
Professora: Patricia Llaneza

Adreçat a persones amb coneixe-
ments d’anglès capaces de comu-
nicar-se en aquesta llengua. 

ANGLÈS CONVERSA 
INTERMÈDIA
Dilluns, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Dimarts, de 12 a 13.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Dimecres, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Professora: Rosana Wolfson

Dilluns, de 18 a 19 h (10 s.)
Barrufet (aula 206), 41,10 €
Professora: Diana Dunai

Dimarts, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Dijous, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 41,10 €
Professora: Patricia Llaneza

Dimecres, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Dijous, de 14.30 a 15.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 41,10 €
Professora: Isabel Howlett

Cada sessió se centrarà en un tema 
diferent amb la finalitat d’utilitzar lè-
xic i estructures diverses. Adreçat a 
persones amb un nivell mitjà.

ANGLÈS CONVERSA 
AVANÇADA
Dilluns, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Dimarts, de 10.30 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professora: Rosana Wolfson

Dilluns, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 41,10 €
Dimarts, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 25), 61,65 €
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 41,10 €
Professora: Patricia Llaneza

Cada sessió se centrarà en un tema 
diferent amb la finalitat d’utilitzar lèxic 
i estructures diverses. Adreçat a per-
sones amb un nivell mitjà- alt (up-
per intermediate / advanced).

ANGLÈS BOOK CLUB 
(SHORT STORIES)
Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 21), 41,10 €
Professora: Marina Pairet
Short stories club

T’agrada llegir però no disposes de 
gaire temps? Vols millorar la teva com-
petència lingüística en llengua angle-
sa? Aquest és el teu taller. Setmanal-
ment es proporcionarà un relat curt 
(màxim 15-20 pàgines) en anglès per 
llegir-lo a casa i comentar-lo a la pro-
pera classe. Aprendràs vocabulari nou 
i estructures de manera contextualit-
zada, milloraràs la teva fluïdesa lecto-
ra i, sobretot, l’speaking. T’hi apuntes?
Nivell mínim requerit: B2 (First Cer-
tificate, Nivell Avançat EOI).

ANGLÈS SING & 
LEARN ENGLISH  
(cal coneixements)
Dijous, de 19.45 a 20.45 h (10 s.)
Barrufet (aula 206), 41,10 €
Professora: Diana Dunai

A través de cançons aprèn anglès 
d’una manera divertida i millora la te-
va comprensió auditiva. No importa 
que no sàpigues cantar. Analitzarem 
cada cançó en el seu context histò-
ric. Després entendrem la totalitat de 
la lletra i analitzarem el significat de 
la cançó. I finalment, farem un repàs 
gramatical per consolidar tot el que 
hem après. 

ANGLÈS:  
LET’S HAVE FUN
Dijous, d’11.15 a 12.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professora: Laia Fanlo

Vocabulari, gramàtica, listenings, 
jocs, converses... Tot això i molt més 
és el que faràs a classe, en un entorn 
agradable, on tots els participants te-
nen com a objectiu no només millo-
rar l’idioma, sinó també socialitzar-se 
i passar una bona estona.

FRANCÈS NIVELL 0  
(2n trimestre)
Dilluns, de 12 a 13.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 51,38 €
Dilluns, de 19.45 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 205), 51,38 €
Divendres, de 17.45 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 51,38 €
Professora: Nathalie Giacopelli

Adreçat a totes les persones que vul-
guin aprendre francès des de zero.
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FRANCÈS NIVELL 1  
(2n trimestre)
Dimarts, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Dimarts, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Dijous, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 205), 61,65 €
Professora: Nathalie Giacopelli

Per a persones que hagin tingut con-
tacte amb la llengua francesa i vulguin 
refrescar-la i progressar. Es revisarà 
la gramàtica del nivell 0, però tam-
bé aprendrem a desenvolupar-nos 
en diverses situacions: indicar el ca-
mí, agafar un avió, anar al metge, etc.

FRANCÈS NIVELL 1 
(REFRESQUEM)  
(2n trimestre)
Dimarts, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professor: Karim Alami

Per a les persones que hagin tingut 
contacte amb la llengua francesa i 
vulguin refrescar-la.

FRANCÈS NIVELL 2  
(2n trimestre)
Dilluns, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Professora: Nathalie Giacopelli

FRANCÈS NIVELL 2  
I CONVERSA  
(2n trimestre)
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h (10 s.)
Barrufet (aula 205), 51,38 €
Professora: Nathalie Giacopelli

Dimarts, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professor: Karim Alami

Per a persones que hagin superat 
el N1 i que vulguin continuar el seu 
aprenentatge amb un suport grama-
tical. En aquest nivell estudiarem les 
eines necessàries per parlar i escriure 
el francès de manera correcta en les 
situacions quotidianes.

FRANCÈS  
CONVERSA BÀSICA  
(cal coneixements)
Dilluns, d’11 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 41,10 €
Divendres, de 19 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 34), 61,65 €
Professora: Nathalie Giacopelli

Per a persones amb domini del fran-
cès que volen millorar l’expressió oral 
i la comprensió auditiva d’una mane-
ra dinàmica i natural.

FRANCÈS CONVERSA 
INTERMÈDIA
Dimarts, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 24), 61,65 €
Professor: Karim Alami

Dijous, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 205), 61,65 €
Professora: Nathalie Giacopelli

Per a persones que ja tenen un co-
neixement de la llengua suficient per 
poder expressar-se mínimament. Es 
requereix haver superat almenys el ni-
vell F1. L’objectiu és millorar la com-
prensió i l’expressió oral mitjançant la 
pràctica de l’escolta i de la parla.

ITALIÀ NIVELL 0  
(2n trimestre)
Dilluns, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Dimarts, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 61,65 €
Dijous, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Barrufet (aula 202), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca

Treballarem la gramàtica, l’article, els 
substantius i els adjectius, els nume-
rals. El verb: ser, haver, present d’in-
dicatiu dels verbs regulars i irregu-
lars; les preposicions; els possessius. 
Aprendrem el lèxic bàsic per presen-
tar-se, saludar; parlar d’un mateix, de 
la família, de costums i temps lliure, 
de la ciutat i el propi barri, de restau-
rants, de compres, parlar dels gustos 
i activitats personals. Lèxic bàsic per 
a escriure textos breus amb argument 
col·loquial. Les sessions són íntegra-
ment en italià.

ITALIÀ NIVELL 1 
(2n trimestre)
Dilluns, de 19.45 a 21.15 h (10 s.)
Barrufet (aula 202), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca

Consolidarem i perfeccionarem la 
gramàtica del curs anterior i continu-
arem amb les contraccions, articles 
i preposicions, els pronoms directes 
i indirectes, els pronoms i adjectius 
indefinits, el pretèrit perfet i imperfet 
d’indicatiu, el futur i el condicional.
Ampliarem lèxic per descriure el 
temps, anar a fer la compra, descriu-
re físicament una persona, per parlar 
d’experiències passades i de projec-
tes futurs. Desenvoluparem el voca-
bulari i les estructures necessàries 
per defensar-se en contextos comu-
nicatius bàsics de la vida quotidiana.

ITALIÀ NIVELL 2 
(2n trimestre)
Dilluns, de 10 a 11.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €
Dimecres, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca

Podràs entendre i participar en con-
verses senzilles, llegir un article d’opi-
nió i resumir-ne el contingut, expres-
sar el teu punt de vista, descriure llocs 
i persones.

ITALIÀ:  
CIUTATS ITALIANES  
(conversa bàsica)
Dilluns, de 18.15 a 19.45 h (10 s.)
Barrufet (aula 202), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca

Aprofundirem en el coneixement 
d’Itàlia viatjant a través de les seves 
ciutats. A d’ Ancona o Alessandria, B 
de Bologna o Bari, C de Cosenza o 
Cagliari, D de Domodossola! Itàlia no 
és només Roma, Venezia i Firenze, si-
nó un munt de ciutats grans i petites 
que parlen llengües i conten històries 
molt diferents. 
Dai, prepara la valigia che partiamo!

ITALIÀ A TRAVÉS 
DE LES REGIONS 
(conversa intermèdia)
Dijous, de 19.30 a 21 h (10 s.)
Barrufet (aula 202), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca
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CUINA INICIACIÓ
Dimarts, de 17 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professora: Alicia Angelica Orella

Sovint, el fet de veure cuinar un plat 
és més fàcil que no pas preparar-lo. 
Aprendrem les nocions més bàsi-
ques, allò que cal saber per preparar 
qualsevol plat, i descobrirem que la 
cuina no és tan difícil. Elaboració de 
salses, sofregits i plats senzills. 

CUINA ITALIANA  
EN ITALIÀ
Dilluns, de 20.30 a 22.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 
96,80 €
Professora: Marta Pitet

Vols aprendre italià i al mateix temps 
unes delicioses receptes de cuina 
italiana? En aquest taller aprendrem 
unes nocions bàsiques d’italià, men-
tre tenim les mans a la massa!

CUINES

CUINA DE MERCAT
Dimecres, de 10 a 12h (10 s.), 
96,80 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Dimecres, de 17 a 19 h (10 s.), 
96,80 €
Lloc: Cuina del Mercat de Sants 
Professora: Laura Herrero

Elaborar receptes amb productes 
de temporada i de proximitat serà la 
nostra finalitat. Aprofitarem per apor-
tar idees i donar aires nous a la nostra 
cuina i aprendre la manera més ade-
quada d’elaborar cada producte.

CUINA DE MERCAT 
I PASTISSERIA 
SALUDABLE
Dimarts, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Dimecres, de 10 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professora: Alicia Angelica 
Orellana

Les millors receptes amb productes 
de temporada, les acompanyarem 
amb una pastisseria més lleugera i 
saludable.

Els tallers de cuina tenen un suple-
ment que s’abonarà al professorat 
(l’import aproximat serà de 30/40 €, 
menys els de 4 sessions).
Abans de començar el taller, infor-
meu si patiu al·lèrgies o intoleràn-
cies alimentàries.

CUINA DELS 
ARROSSOS
Dijous, de 19.30 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professor: Jordi Castro

Amb aquest gran producte com a 
protagonista, elaborarem múltiples 
receptes tot jugant amb la cocció, la 
textura, l’origen… 
Un producte molt petit, però amb 
moltes possibilitats. 

CUINA DE MERCAT 
INICIACIÓ
Dilluns, de 16.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Dilluns, de 18.30 a 20.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Dimarts, d’11.30 a 13.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professora: Gemma Salvador

Aprendràs a fer receptes senzilles 
que no et farà mandra fer a casa. 
Tant si saps cuinar poc o no has cui-
nat mai, podràs lluir-te amb tot el que 
has après.

CUINA D’HIVERN
Dilluns, de 17 a 19 h (10 s.), 96,80 €
Lloc: Cuina del Mercat de Sants 
Professora: Laura Herrero
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Adreçat als alumnes que hagin aca-
bat el nivell 2 i a persones que ja tenen 
una base d’italià i que volen mantenir 
la pràctica de l’idioma especialment 
en la conversa. Estàs preparat per fer 
un viatge cultural a Itàlia?
Viatjarem per les 20 regions del pa-
ís, en coneixerem les característiques 
geogràfiques, el folklore i les festes, la 
història, la gastronomia i l’art. Conei-
xerem les diferents varietats regionals 
de la llengua italiana (sabies que a Ità-
lia es parlen 35 idiomes diferents?) a 
través de les cançons i els textos lite-
raris. L’objectiu del curs és millorar la 
comprensió oral i escrita i contribuir 
a l’adquisició de coneixements histò-
rics, geogràfics i culturals d’Itàlia.

ITALIÀ: PARLIAMO  
DI CINEMA ITALIANO
Dimarts, de 18 a 19.30 h (10 s.)
Casinet (sala 02), 61,65 €
Professora: Lucia Patarca

Adreçat a persones apassionades del 
cinema italià. El neorealisme, el cine 
d’autor, la commedia all’italiana, el 
cinema polític: un recorregut històric 
que ens mostrarà també els canvis de 
la llengua i la societat italianes. Una 
mirada als més grans directors i ac-
tors a través de l’anàlisi dels diferents 
gèneres cinematogràfics i la visió de 
les escenes més importants.

LLENGUA CATALANA
Consorci per a la Normalització 
Lingüística – CNL de Barcelona
C/ de Guitard, 17, tel. 934 912 797

Parelles lingüístiques – Parlem
CAL de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta
C/ d’Olzinelles, 30, tel. 933 311 007

Grups de conversa – Xerrem
CAL Nacional
C/ d’Olzinelles,118, tel. 934 159 002
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COSMÈTICA NATURAL
Dilluns, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 72,60 €
Professora: Rosa Ana Segura

En aquest taller aprendràs els prin-
cipals ingredients de la cosmèti-
ca natural i les seves propietats. Els 
alumnes elaboraran i s’emportaran 
cremes, tònics, olis de massatge, ex-
foliants, desodorants, pasta de dents 
i sabons entre altres. Suplement de 
10 € que s’abonarà a la professora.

COSTURA BÀSICA 
I PATRONATGE
Dimecres, d’11.30 a 13.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 96,80 €
Dimecres, de 16.30 a 18.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 96,80 €
Dimecres, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 72,60 €
Professora: Maria Núria Passada

Aprendrem a cosir a mà i a màquina, 
trucs i secrets per fer acabats. Cosir 
cremalleres, fer retocs, com fer servir 
el biaix, baixos, vores... També practi-
carem el que hem après, fent una pe-
ça senzilla, com coixineres, davan-
tals, bosses, costurer i construir una 
peça de roba, o fer servir els patrons 
de les revistes. 
El primer dia cal portar tisores, fil, 
agulla, didal, roba per reciclar.

COSTURA: DISSENY  
I PATRONATGE BÀSIC
Dimecres, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 96,80 €
Professora: Maria Núria Passada

Aprendràs les bases del patronatge, a 
prendre mides del teu cos, amb el pa-
tró base ja sabràs com fer-te un top, 
uns pantalons, un vestit i una faldilla. 
Entendre els patrons propis o de re-
vistes, com retocar-los, les pinces, 
escurçar o allargar, transformar-lo per 
convertir-lo en el disseny escollit. 
El primer dia cal portar paper de 
patronatge, regla, llapis, tisores i 
cinta adhesiva.

ESCACS ADULTS  
(inici) (2n trimestre)
Dilluns, de 20 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

Dirigit a aquells adults, de totes les 
edats, que vulguin iniciar-se o bé que 
tinguin un coneixement molt bàsic 
sobre el joc. Els escacs són, a part 
d’un joc mil·lenari, una activitat ideal 
per exercitar la ment, treballar la me-
mòria i la concentració. La flexibili-
tat dels nostres grups i els recursos 
que oferim (tals com sessions multi-
nivell) permeten que a l’inici de cada 
trimestre es puguin incorporar alum-
nes nous i reenganxar-s’hi sense gai-
res problemes.

CUINES

ESCACS ADULTS 
(intermedi)
Dijous, de 19 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

Dedicat a aquells adults, de qualse-
vol edat, que coneguin la reglamen-
tació bàsica i tinguin un cert domini 
del joc en totes les seves fases: saber 
encarar l’obertura de manera lògica i 
conseqüent, conèixer els mats bàsics 
i saber valorar els diferents canvis de 
peces. El grup està dedicat al perfec-
cionament i, si l’alumne ho desitja, 
pot ser una manera d’introduir-lo en 
el món dels escacs de competició, a 
nivell amateur o federat.

CUINA RÀPIDA 
SALUDABLE
Dilluns, de 19 a 21 h (10 s.), 96,80 €
Lloc: Cuina del Mercat de Sants 
Professora: Laura Herrero

No és una paradoxa; és possible pre-
parar menjar ràpid, saborós i també 
sa. La falta de temps no ha de ser in-
compatible amb la salut i ho demos-
trem cuinant.

CUINA: CREATIVA
Dijous, de 17.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professor: Jordi Castro

Coneixerem les tècniques imprescin-
dibles per al disseny i muntatge de 
plats i de decoracions, i reconeixerem 
els materials i estris, així com l’apro-
fitament del producte de proximitat. 

CUINA: TORTES 
I QUICHES 
SALADES
Dijous, de 18 a 20 h (4 s.) 38,72 €
Organització i lloc: Casal Artesà

Plats que pots deixar preparats amb 
antelació, adaptats als gustos de cada 
casa i aprofitant el que tenim a la ne-
vera. Pràctics, econòmics i deliciosos.

CUINA: LA CUINA  
DE SEMPRE, AVUI!          
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 96,80 €
Professor: Jordi Castro

A partir de receptes de tota la vida  
com a base de la nostra gastronomia, 
elaborarem un menú modern, simpà-
tic i amb producte de temporada per 
a les persones més gurmets del barri!

CUINA: LA VOLTA  
AL MÓN
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h 
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 41 / cuina), 
96,80 €
Professora: Jordi Castro

Farem un viatge pel món sense sor-
tir de Sants! Tastarem els sabors més 
emblemàtics del nostre planeta, cui-
narem des d’un curri verd tailandès, 
passant per una bona burger ameri-
cana fina a un bon ceviche peruà.

CUINA: NOVES 
TENDÈNCIES
Dimecres, de 19 a 21 h (10 s.), 
96,80 €
Lloc: Cuina del Mercat de Sants 
Professora: Laura Herrero

L’evolució de la cuina i la gastronomia 
a estudi. Coneixerem els ingredients 
i practicarem les tècniques de cui-
na que poden determinar què i com 
menjarem.
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INFORMÀTICA 
INICIACIÓ
Dijous, de 18.45 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
60,50 €
Professor: Arnau Castellví

Divendres, de 9.30 a 11.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
96,80 €
Professor: Daniel Vidal

Veus com cada dia l’ús de l’ordina-
dor és més necessari? Tens fotos a 
la càmera i voldries passar-les a l’or-
dinador per poder veure-les? Aquí 
aprendràs a organitzar les carpetes, 
controlar bé el teclat i el ratolí. T’apro-
parem a l’ordinador d’una manera fà-
cil i divertida.

INFORMÀTICA 
PROGRAMES BÀSICS
Dimecres, d’11 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Professor: Arnau Castellví

Saps una mica com funciona l’ordina-
dor però voldries aprofundir-hi més? 
Aquí aprendràs a escriure una carta, 
fer ús del full de càlcul, instal·lar un 
antivirus, organitzar les fotografies i 
fer ús dels programes més utilitzats 
a la informàtica diària.

INFORMÀTICA 
INTERNET
Dijous, de 17.15 a 18.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Professor: Arnau Castellví

Vols navegar per la xarxa? Aquí t’en-
senyarem a fer-ho amb seguretat. 
Orientat a persones amb un coneixe-
ment bàsic de l’ordinador. Domina-
rem la navegació, la recerca i l’ús del 
correu electrònic. També visitarem les 
webs més famoses de la xarxa i gau-
direm d’un passeig digital.

RECURSOS

TAST DE VI:  
NIVELL INTERMEDI
Dimecres, de 19.30 a 21 h (6 s.)
Cotxeres-C (sala 21), 51,30 €
Professor: Vinus & Brindis
Inici: dimecres 5 de febrer

Per a qui ja ha fet algun curs d’inici-
ació al tast, però vol anar una mica 
més enllà, aquest curs ens ajudarà 
a conèixer millor les diferències en-
tre varietats de raïm, entre els vins de 
diferents climes o tipus de terra. Al-
guns maridatges divertits i les darre-
res tendències en elaboració de vins. 
Per a qui tingui inquietuds i la cultura 
del món del vi li sigui atractiva. Fins i 
tot aprendrem a fer un vi nostre a tra-
vés del cupatge. 
Suplement de 55 € que haureu 
d’abonar al professor el primer dia 
de classe. 

TAST DE VI A CEGUES
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h (6 s.)
Cotxeres-C (sala 21), 51,30 €
Professor: Vinus & Brindis
Inici: dilluns 13 de gener 

Posarem tots els sentits per aprendre 
els matisos que ens ofereix un gran vi. 
Cada sessió serà monotemàtica i co-
neixerem les característiques de les 
varietats de raïm existents, les dife-
rències de tast i elaboració de les di-
ferents zones de la Península i com-
pararem els mètodes tradicionals 
d’elaboració amb els més moderns. 
Suplement de 55 € que haureu 
d’abonar al professor el primer dia 
de classe. 

RESTAURACIÓ  
DE MOBLES I PETITS 
OBJECTES
Dilluns, de 16.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 102,75 €
Dilluns, de 19 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 102,75 €
Professora: Amaya Sancha 

En aquest taller aprendrem a recu-
perar objectes i mobles deteriorats: 
corcs, factors ambientals, trenca-
ment accidental. En un trimestre po-
drem restaurar una peça mitjana (ca-
dira, tauleta auxiliar, bagul) o diverses, 
si són petites (capsetes, marcs, rellot-
ges).

TAST DE VI: INICIACIÓ 
(3 sessions)
Dimecres, de 19.30 a 21 h (3 s.)
Cotxeres-C (sala 21), 25,65 €
Professor: Vinus & Brindis
Inici: dimecres 15 de gener 

Explicarem i tastarem els tres grans 
tipus de vi: blancs, escumosos i ne-
gres. Sempre amb consells de com 
servir-los, com guardar-los i sobretot 
com gaudir-ne en els àpats. Ens en-
dinsarem en les diferències entre un 
vi jove o un vi de criança. Quins van 
millors amb certs plats o quins i com 
s’ajusten als nostres gustos. Tot ex-
plicat d’una manera molt fàcil i tas-
tant els vins més representatius. Mai 
més tindrem por de demanar un vi o 

d’explicar-lo 
als amics. 
Suplement 
de 30 € 
que haureu 
d’abonar al 
professor el 
primer dia 
de classe.

ESCACS ADULT 
(avançat)
Dijous, de 20 a 21 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

Dedicat a aquells adults, de qualse-
vol edat, que tenen un domini ampli 
del joc, han rebut classes anterior-
ment i ja tenen una certa experiència 
en competicions, encara que no ha-
gin estat de gran nivell. En molts ca-
sos parlem de jugadors federats. El 
grup està encarat al perfeccionament 
i aprofundiment del joc.

HORT URBÀ  
A BALCONS I TERRATS
Dimarts, de 18.30 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-M (sala a), 72,60 €
Professora: Marta Pitet

Aprendrem nocions bàsiques de cul-
tiu de plantes hortícoles i aromà-
tiques, començant pels substrats, 
passant per les varietats de plan-
tes aromàtiques i hortícoles més fà-
cilment cultivables en test, fins a ar-
ribar a les malalties més comunes i 
als tractaments, químics o ecològics. 
Una part del curs serà pràctica, apro-
fitant les dues taules de cultiu, una 
jardinera i uns quants testos que te-
nim a la nostra disposició. 

JARDINERIA A CASA  
I TERRATS
Dimarts, de 17 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-M (sala a), 72,60 €
Professora: Marta Pitet

Aquest taller vol donar unes noci-
ons bàsiques de cultiu de plantes en 
test. Tractarem els substrats, la po-
da i les malalties més comunes i els 
seus tractaments, siguin químics o 
ecològics.
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CÀMERA DIGITAL: 
REFLEX NIVELL 2 
IL·LUMINACIÓ
Dimecres, de 19 a 21 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
114 €
Professor: Daniel Vidal

Coneixerem les eines necessàries per 
fer real aquella foto que tens al cap. 
Farem un seguiment des de la idea 
fins a la impressió en paper. Experi-
menta la gratificant experiència de 
crear una nova imatge. 
Cal tenir uns coneixements de fo-
tografia bàsica o haver fet un dels 
cursos d’inici. 

PHOTOSHOP: 
FOTOMUNTATGE  
(cal coneixements)
Dilluns, de 18.45 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
71,25 €
Professor: Daniel Vidal

Tot allò que has volgut saber sobre el 
fotomuntatge. Els secrets de les re-
vistes per il·luminar fotomuntatges de 
diferents fonts. Parlarem de selecció 
avançada, efectes professionals i els 
filtres fotogràfics més utilitzats. Es fa-
ran muntatges reals i de fantasia. 
Cal tenir coneixements mínims de 
l’ús de l’ordinador.

PHOTOSHOP: 
MANUALITATS  
(cal coneixements)
Dimecres, de 17.30 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
85,50 €
Professor: Daniel Vidal

Aprendrem a dissenyar targetes de 
felicitació per enviar a través del cor-
reu electrònic o WhatsApp. També 
decorarem targetes i sobres per im-
primir-los i tenir una còpia física de les 
nostres creacions. Cal tenir coneixe-
ments mínims de l’ús de l’ordinador. 

PHOTOSHOP: 
REVELAT DIGITAL 
(INICI)
Dilluns, de 17.30 a 18.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
71,25 €
Professor: Daniel Vidal

Vols descobrir els secrets que hi ha 
darrere de les millors fotografies? Fa-
rem una introducció a les eines bàsi-
ques de retoc digital i d’edició d’imat-
ge. Es trauran els ulls vermells i altres 
elements de les fotos. Canviarem els 
nivells i el color de les fotos com es 
feia al revelat tradicional. Cal tenir co-
neixements mínims de l’ús de l’ordi-
nador. 

TREU PROFIT  
DEL MÒBIL/TAULETA 
Dilluns, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Divendres, d’11.30 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Professor: Daniel Vidal

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Dimecres, de 9.30 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
72,60 €
Professor: Arnau Castellví

Saps tot el que podries fer amb el 
mòbil? Creus que en podries treure 
més profit però no saps com? Utilit-
zarem teclat multilingüe, ús de la me-
mòria del mòbil, Skype, apps de ma-
pes, i una gran varietat d’aplicacions 
d’ús quotidià. 

INFORMÀTICA XARXES 
SOCIALS
Dimarts, de 18.45 a 20 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
60,50 €
Professor: Arnau Castellví

El món està connectat! Aprèn les ei-
nes que s’utilitzen per estar al dia des 
de l’ordinador i el mòbil. Utilitzarem 
Facebook, Twitter, Instagram, Linke-
dIn, i Blogger per si tenim molt a dir.

CÀMERA DIGITAL: 
TÈCNIQUES BÀSIQUES 
(INICI)
Dilluns, de 20 a 21.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
85,50 €
Dijous, de 18 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 114 €
Dissabte, de 10.30 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 35 / informàtica), 
85,50 €
Professor: Daniel Vidal

Si quan mires la càmera penses que 
si coneguessis la utilitat de tots els 
botons que té podries fer millors fo-
tos..., aquest és el teu curs! Repas-
sarem els conceptes fotogràfics més 
importants per millorar la qualitat de 
les fotografies. La finalitat del curs és 
educar tecnològicament i oferir co-
neixements de fotografia bàsica. El 
curs inclou una sortida fotogràfica.
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CANTAR I BALLAR  
EN ANGLÈS (5-7 anys)
Dimarts, de 17 a 18 h (10 s.), 57 €
Lloc: Castellers de Sants
Professor: Barcelona English 
Garden

Els infants aprendran anglès mentre 
canten i representen les lletres de les 
cançons a través del gest i la dansa. 
Les classes seran en anglès.

CERÀMICA INFANTIL 
(+ 5 anys)
Dimarts, de 17.30 a 19 h (10 s.), 
85,50 €
Dijous, de 17.30 a 19 h (10 s.), 
85,50 €
Lloc: Escola de ceràmica Lluna Fang 
Professora: Rosa Muñoz 

En aquest curset els infants s’inicien 
en el món de la ceràmica d’una ma-
nera divertida, però a la vegada es 
formen respecte a la comprensió del 
volum i la composició dels colors, de-
senvolupen la seva creativitat. 
Complement de 34 € que s’abonarà 
a la professora.

DANSA CLÀSSICA 
INFANTIL 
NIVELL 0
Dijous, de 17 a 17.45 h 
 (4-5 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 36,30 €
Dilluns, de 16.45 a 17.30 h 
(5-7 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 36,30 €
Dilluns, de 17 a 17.45 h
(7-9 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 36,30 €
Dilluns, de 16.45 a 17.30 h
(8-10 anys) (10 s.)
Casinet (sala 04), 36,30 €
Professora: La Companyia 

El taller d’Iniciació a la dansa clàssica 
per a nens i nenes està destinat a in-
fants a partir de 4 anys d’edat. L’ob-
jectiu fonamental del curs és que els 
nens i les nenes aprenguin a conèixer 
i controlar el seu propi cos a través del 
moviment i de la dansa. Aquest apre-
nentatge es fa dins d’una atmosfera 
lúdica i alegre, partint de la premissa 
d’aprendre jugant.

EL TEU MÓN  
EN ANGLÈS (8-10 anys)
Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.), 57 €
Lloc: Castellers de Sants 
Professor: Barcelona English 
Garden

Com funcionen les màquines? Què 
fa un insecte a la seva vida quotidi-
ana i on viu? Com és l’espai, la Llu-
na i les estrelles? Què mengen i on 
viuen els animals?... Uneix-te a la 
nostra aventura mentre descobrim 
el món que ens envolta, utilitzant els 
diferents sentits i practicant com ex-
pressar-nos.

CREA LA TEVA 
AVENTURA EN 
ANGLÈS (11-13 anys)
Dimecres, de 18 a 19 h (10 s.), 57 €
Lloc: Castellers de Sants
Professor: Barcelona English 
Garden

Treu l’artista que portes dins! Llegi-
rem llibres i analitzarem històries en 
anglès. Al final del trimestre haurem 
creat la nostra pròpia aventura plena 
de personatges i dibuixos il·lustrats 
per nosaltres.

NIVELL 1
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h 
(5-7 anys) (10 s.)
Casinet (sala 04), 48,40 €
Divendres, de 17.45 a 18.30 h
(6-9 anys) (10 s.)
Casinet (sala 04), 36,30 €
Dilluns, de 17.30 a 18.15 h
(6-10 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 36,30 €
Dimecres, de 17 a 17.45 h
(7-9 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 36,30 €
Professora: La Companyia 

NIVELL 2
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
(8-11 anys) (10 s.) 
Casinet (estudi), 48,40 €
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h 
(8-12 anys) (10 s.)
Casinet (sala 04), 48,40 €
Dimecres, de 17.45 a 18.45 h
(8-12 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 48,40 €
Dilluns, de 17.45 a 18.45 h 
(9-12 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 48,40 €
Professora: La Companyia 

NIVELL 3
Dilluns, de 18.15 a 19.15 h             
(10-14 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 48,40 €
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
(10-14 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 48,40 €
Divendres, de 17.30 a 18.30 h 
(10-14 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 48,40 €
Dijous, de 17.30 a 18.30 h
(10-15 anys) (10 s.)
Casinet (estudi), 48,40 €
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h
(11-16 anys) (10 s.)                              
Casinet (estudi), 48,40 €
Dijous, de 17.45 a 18.45 h 
(11-16 anys) (10 s.)
Esbart Ciutat Comtal, 48,40 €
Professora: La Companyia 

Cal tenir un nivell intermedi de dan-
sa clàssica. 
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DIBUIX: VINE A 
DIBUIXAR 
(5-7 anys) 
Dimecres, de 17 a 18.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 51,38 €
Professora: Mariona Sánchez

Si t’agrada dibuixar i pintar, aquest és 
el teu taller. Deixarem volar la imagi-
nació i crearem mons de fantasia.
Complement material 5 € que 
s’abonarà a la professora.

DIBUIX: VINE A 
DIBUIXAR 
(8-12 anys)     
Dimecres, de 18.15 a 19.30 h 
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 42), 51,38 €
Professora: Mariona Sánchez

Si t’agrada dibuixar i pintar, aquest és 
el teu taller. Deixarem volar la imagi-
nació i crearem mons de fantasia.
Complement material 5 € que 
s’abonarà a la professora.

ESCACS INFANTIL 
INICIACIÓ
Dilluns, de 18 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €
Dijous, de 18 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €

ESCACS INFANTIL 
MITJÀ
Dimarts, de 18 a 19 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €

ESCACS INFANTIL 
AVANÇAT
Dimarts, de 19 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €

RACÓ INFANTIL I JUVENIL

ESCACS INFANTIL 
COMPETICIÓ
Dilluns, de 19 a 20 h (10 s.)
Casinet (sala 01), 57 €
Professor: Catalunya Escacs 
Club

Els escacs serveixen per millorar 
considerablement el rendiment men-
tal ja que ajuden a desenvolupar la 
intel·ligència i la memòria i a millorar 
la concentració.

INICI A LA GUITARRA 
(7-12 anys)
Dijous, de 17.30 a 18.30 h 
(10 s.), 125 €
Organització i lloc: Associació 
Cultural Farré

Una iniciació a la guitarra per tal de 
poder aprendre a tocar les melodies 
que tant ens agraden. Partint de zero, 
esperem acabar el curs amb un bon 
repertori per a poder fer concerts da-
vant els avis i amics. Una bona tèc-
nica és la base imprescindible per a 
poder dominar un instrument i aquest 
curs es basa, sobretot, en això, diver-
tir-nos aprenent.

INICIACIÓ AL TECLAT 
(9-14 anys) (2n trimestre)
Divendres, de 19 a 20 h (10 s.), 125 €
Organització i lloc: Diesi Escola de 
Música 

Si us agrada la música com a passa-
temps i mai no heu tingut la possibilitat 
d’iniciar-vos en la pràctica de l’instru-
ment que us agrada, no us perdeu ara la 
possibilitat de conèixer-lo i gaudir-ne. No 
cal que hi porteu l’instrument (exceptu-
ant els de vent). 

ROBÒTICA EDUCA LEGO 
(6-9 anys)  
(2n trimestre)
Dimarts, de 17.30 a 18.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 57 €

ROBÒTICA EDUCA LEGO 
(9-12 anys)  
(2n trimestre)
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 32), 57 €
Professor: Creatic Academy, S.L.

En el curs de robòtica educativa amb LE-
GO s’utilitzen el LEGO Education WeDo i 
Lego Mindstorms EV3, segons l’edat de 
l’alumnat. El material permet als estudi-
ants construir diversos models de robots 
i donar vida a les seves creacions utilit-
zant un sistema de programació molt in-
tuïtiu que funciona pel sistema d’arrosse-
gar i deixar. Això ajuda a conèixer com la 
tecnologia juga un paper actiu en la vida 
quotidiana de l’alumnat. Els estudiants no 
són consumidors de tecnologia, són cre-
adors, amb iniciatives i creacions pròpies. 
Al mateix temps, els estudiants desen-
volupen i milloren les habilitats de co-
municació, col·laboració, cre-
ativitat, iniciativa i treball 
en equip. Es practiquen 
diferents continguts 
d’educació primària, 
matemàtiques, me-
cànica, enginyeria i 
tecnologia. 

TARDES DE 
CUINETES PER A 
NENS I NENES 
(6-11 anys)
Divendres, de 17.30 a 19.30 h 
(6 s.), 58,08 €
Organització i lloc: Casal 
Artesà

Per a nens i nenes de 6 a 11 anys 
que vulguin començar a cuinar. 
Cada dia farem una recepta que 
podreu gaudir en família. Cal por-
tar davantal i carmanyola. 
Complement material 24 € que 
s’abonarà a la professora.
Inici: divendres 17 de gener

ZUMBA KIDS  
(7-11 anys)
Dijous, de 17 a 18 h (10 s.)
Cotxeres (altell), 57 €
Professora: Mariana Valentina 
Pantoja

El zumba kids ajuda que els in-
fants coneguin millor el seu cos 
i aconsegueixin més fluïdesa en 
els seus moviments. Guanyaran 
flexibilitat i enfortiran els ossos i 
la musculatura. Es treballa també 
la coordinació i la memòria al ma-
teix temps que s’ho passen bé. 
Cal portar roba còmoda, vam-
bes i aigua.
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MÚSICA JOC  
I MOVIMENT 
(1-3 anys)
Dimarts, de 17.15 a 18.15 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Dissabte, d’11.30 a 12.30 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professor: Tata Inti

La música és ritme, emoció, parau-
la, melodia, harmonia... És un disci-
plina artística capaç de jugar amb els 
sons, generar ambients d’acollida i 
oferir-nos el millor llenguatge per ex-
pressar les nostres emocions. Pro-
posta lúdica per apropar i compartir 
aquest llenguatge als infants, amb la 
qual cantarem, ens moure’m i explo-
rarem els sons de diferents elements. 
Descobrirem els beneficis de la mú-
sica tot jugant, cantant i descobrint 
aquest món de propostes i sensaci-
ons sonores per passar una estona 
agradable en família. 

TALLERS FAMILIARS

En aquests tallers s’ha d’inscriure 
l’adult.
El preu inclou un adult i un infant.
En cas de bessons, inclou l’adult i 
els infants.

DANSA CREATIVA, 
MOVIMENT EN 
FAMÍLIA (2-6 anys)
Dissabte, de 10.30 a 11.30 h 
(10 s.)
Cotxeres-C (sala 23 / moviment), 
57 €
Professor: Tata Inti

Taller vivencial i creatiu per a famílies 
en què compartirem amb els nostres 
infants l’aventura de ballar des de la 
llibertat del moviment, les tècniques 
expressives, el joc, el respecte i la 
creativitat. Proposta lúdica amb què 
descobrir nous territoris corporals i 
compartir aventures imaginades. El 
cos ens ajuda a comunicar-nos i ex-
pressar-nos des d’un altre lloc, més 
enllà de la paraula. Un espai segur 
en què a través del joc, la música i la 
dansa ens endinsarem en un viatge 
creatiu compartit, un viatge ric, sincer, 
proper, relaxat i emotiu. 

EXERCICIS 
DE RECUPERACIÓ 
POSTPART
Dimarts, de 10 a 11 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Dimarts, d’11 a 12 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Professora: Mamifit

Mamifit ens porta sessions d’activi-
tat física especialitzades en la recu-
peració del cos de la dona després 
del part. Es treballa la zona abdomi-
nal, juntament amb la tonificació de la 
musculatura i la resistència cardiopul-
monar. Sessions dinàmiques i diverti-
des a partir de la 6a setmana després 
del part, per compartir amb altres ma-
res i, el més important, pots venir amb 
el teu nadó! 

IOGA AMB FAMÍLIA 
(1-3 anys)
Dilluns, de 17 a 18 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Professor: Tata Inti

Experimentarem plegats el gaudi 
d’explorar. Viurem l’experiència del 
ioga des d’un punt de vista sensitiu, 
en consonància amb les necessitats 
dels bebès d’aquesta edat. Cantarem 
cançons, escoltarem el silenci i, com 
a adults, serem el millor acompanya-
ment per a aquells que comencen a 
sentir el goig de caminar i ser més au-
tònoms en els seus moviments. 

IOGA AMB FAMÍLIA  
(3-6 anys)
Dilluns, de 18 a 19 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Professor: Tata Inti

Viurem l’experiència del ioga des del 
joc i la creativitat. Construirem pos-
tures i cançons que ens ajudaran a 
entendre millor què és la calma i com 
em fa sentir. Aprendrem a diferenciar 
els tipus de respiració que podem fer 
amb el nostre cos i ens aproparem a 
l’altre des del respecte i la compren-
sió. I per entendre millor alguns con-
ceptes més amplis, l’ajuda del conte, 
que ens abraça i ens obre l’imaginari 
a la meravellosa diversitat que confi-
gura el nostre món. 

MÚSICA 
PER A NADONS  
(de 0 a 18 mesos) 
Dilluns, d’11 a 12 h 
(10 s.) Cotxeres-C 
(sala d’actes /43), 57 €
Dimarts, de 12 a 13 h (10 s.)
Cotxeres-C (sala d’actes /43), 57 €
Professor: Tata Inti

La música és ritme, emoció, paraula, 
melodia, harmonia... És una discipli-
na artística capaç de jugar amb els 
sons, generar ambients d’acollida i 
oferir-nos el millor llenguatge per ex-
pressar les nostres emocions. Com-
partirem estones agradables amb els 
nostres fills i les nostres filles, can-
tant-los cançonetes a cau d’orella i 
gaudint de jocs de falda. La música 
ofereix múltiples beneficis sensori-
als i de descoberta, els fa sentir esti-
mats/ades i convida al desenvolupa-
ment dels sentits dels més petits i les 
més petites.
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