
Si durant el principi del confinament estaves fent algun dels següents
tallers, a partir del 29 de juny el pots recuperar. Per raons
d'aforament, cal fer la inscripció prèvia.
 
 
Com puc fer la inscripció? Des del 22 de juny
 
       En línia: a l'apartat 'Recupera el teu taller!' que trobaràs al web.
       Telefònicament: 93 706 12 95
       Presencialment: de dl. a dv., de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h.
 
 
Aprèn a cosir a màquina 1 (Grup B) (Dijous 10 h)
Aprèn a cosir a màquina 2 (Grup C) (Dijous 11:30 h)
Aprèn a cosir a màquina 1 (Grup C) (dijous 19.30 h)
Aprèn a cosir a màquina 2 (Grup B) (Dimarts 17:30 h)
Aprèn a cosir a màquina 3 (dilluns 15 h)
Armari bàsic (Grup A) (Dimarts 19.30 h)
Armari Bàsic (Grup B) (Dimecres 19:30 h)
Alemany des de zero (Dijous 18 h)
Anglès des de zero (Divendres 11.15 h)
Anglès elemental (Divendres 9.30 h)
Brodat per patchwork: crazy quilting embroidery
Conversa en italià (Nivell mitjà) (Divendres 9.30 h)
Conversa en alemany (Dimarts 12 h)
Conversa en alemany - Nivell avançat (Grup A) (Dimecres 9.30 h)
Conversa en alemany - Nivell avançat (Grup B) (Dimecres 11.15 h)
Conversa en anglès (Grup A) (Dilluns 11:15 h)
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La llista segueix a la pàgina següent



 
Conversa en anglès (Grup B) (Dimarts 9:30 h)
Conversa en anglès (Grup C) (Divendres 18:45 h)
Conversa en anglès-nivell avançat (Grup A) (Dilluns 9:30 h)
Conversa en anglès-nivell avançat (Grup B) (Dimarts 11:15 h)
Conversa en anglès-nivell avançat (Grup C) (Divendres 17 h)
Costura a la carta (Grup A) (Dilluns 17 h)
Costura a la carta (Grup B) (Dimarts 15 h)
Costura lliure amb teixits elàstics
Crochet a la carta
Dancehall
De Galileu al segle XX
Dibuix i pintura
Fitnes amb nadons
Fotografia
Gimnàstica abdominal hipopressiva (Grup A) (Dimecres 11 h)
Gimnàstica abdominal hipopressiva (Grup B) (Dijous 19.30 h)
Hipopilates (Grup A) (Dimecres 12:30 h)
Hipopilates (Grup B) (Dijous 18 h)
Il·lustració científica
Italià des de zero
Italiano che passione! (Divendres 11.15 h)
Música en família: (Grup A 6-18 mesos) (Dimecres 16.30 h)
Música en família: (Grup B 18-36 mesos) (Dimecres 17.30 h)
Pintura a l'aquarel·la
Reprodueix una peça de vestir
Vocabulari i comprensió d'alemany (Dijous 12.30 h)
Winter Ganxet
 
Si el teu taller no apareix al llistat no pateixis, es recuperarà al
setembre i podràs fer-ne la inscripció a partir del 29 de juny.
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