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Inscripcions dels tallers

Inscripcions del dilluns 15 al dimecres 31 de desembre de 2014.

ATENCIÓ: aquest trimestre, tant les inscripcions als tallers de matins com als de 
tardes, es podran fer de manera on-line i presencial a partir del 15 de desembre a les 
9:30 del matí. 

Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó

On-line: al web bcn.cat/ccguinardo

Normativa

• L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. No s’acceptarà 
en cap cas efectiu.

• No s’admetrà cap inscripció fora de termini.

• Cada persona es podrà apuntar a tots els tallers que desitgi.

• Cada persona podrà fer un màxim d’una inscripció addicional a una altra persona 
per taller.

• Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptaran baixes.

• En cas d’anul·lar un taller es faran les devolucions a partir del dilluns 12 de gener 
de 2015.

* Preus pendents d’aprovació definitiva

Trobareu tota la informació sobre cada taller a la recepció del centre cívic i a: 

bcn.cat/ccguinardo
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Professor: Ricard Badia
Dimecres, de 20 a 21,30 hores · Del 14 de gener al 18 de març
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció taller 

Fa temps va néixer un concepte anomenat Motion Graphics, on la creativitat per moure 
elements gràfics i crear efectes estaven presents en cada segon. 

En aquest taller explicarem com es creen i treballen aquestes composicions. 

Adobe After Effects, és un d’aquells programes, que mai serem capaços de suposar quin 
pot ser el seu límit.

Objectius/ Metodologia

A partir de presentacions, d’apunts i d’exercicis pràctics que farem a classe.
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APROFITA EL TEU
SMARTPHONE
Professor: Jordi Flamarich
Dimarts  de 10,45 a 12,15 hores · Del 13 de gener al 3 de febrer
6 hores · Preu 21,05 € 

Descripció

Tens un iPhone o un Android i no t’aclares?

La idea d’aquest taller és aprendre no només a fer servir el teu smartphone, sinó qual-
sevol telèfon que tinguis a partir d’ara. Ens centrarem en conceptes bàsics i comuns a 
tots els telèfons, a la vegada que anem descobrint les principals aplicacions del mercat.

Programa

• Els conceptes bàsics: Què és un smartphone?, Característiques bàsiques dels diferents 
sistemes operatius, Connectivitat: Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS..., Sincronització i cò-
pies de seguretat

• Aprèn a configurar el teu dispositiu: Gestió dels contactes, Configuració del correu 
electrònic, Coneix bé el teu menú de configuració, Calendari, alarmes i alertes, Trucs 
per estalviar bateria

• Tot un món d’aplicacions al nostre abast: Què és una aplicació?, Tipus d’aplicacions: 
gratuïtes, de pagament, Com buscar i descarregar aplicacions, Com esborrar una 
aplicació, Com mantenir les aplicacions actualitzades

• Aplicacions destacades: Comunicacions, Mapes i geolocalització, Xarxes socials, Pro-
ductivitat

Requisits

Es recomana portar el teu smartphone.
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APROFITA EL TEU 
SMARTPHONE, 
UN PAS MÉS 
Professor: Jordi Flamarich
Dimarts de 10,45 a 12,15 hores · Del 17 de febrer al 10 de març
6 hores · Preu 21,05 € 

 

Descripció

Als mercats d'aplicacions (Play Store i App Store) hi ha centenars de milers d'aplicacions 
disponibles, però... quines són les millors? Quines són realment útils? 

En aquest taller descobrirem i aprendrem a fer servir les apps que no poden faltar en 
qualsevol mòbil/tauleta, classificades per temes: comunicació, informació, viatges, re-
toc fotogràfic, guardar i compartir documents... 

Requisits

Per fer aquest taller cal saber com funciona el nostre dispositiu i com es descarreguen 
apps.
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APROFITA LA TEVA
TABLET
Professor: Jordi Flamarich
Dimarts, de 9 a 10.30 hores · Del 13de gener al 3 de febrer
6 hores · Preu 21,05 € 

Descripció

En aquest taller aprendràs a configurar correctament el teu iPad o tauleta Android, 
descobriràs tots els seus trucs i secrets, i t’endinsaràs en tot un món d’aplicacions per a 
comunicar-te, informar-te i divertir-te.

Programa

• Configuració bàsica i avançada del dispositiu

• Aplicacions preinstal·lades (navegador web, correu electrònic, càmera, contactes...)

• Trucs de seguretat i per estalviar bateria

• Actualitzacions del sistema

• Com descarregar (i desinstal·lar) aplicacions

• Descàrrega i prova de les principals aplicacions del mercat sobre fotografia, produc-
tivitat, entreteniment, comunicacions, informació...
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APROFITA LA TEVA
TABLET, UN PAS 
MÉS
Professor: Jordi Flamarich
Dimarts, de 9 a 10.30 hores · Del 17 de febrer al 10 de març
6 hores · Preu 21,05 € 

Descripció

Als mercats d’aplicacions (Play Store i App Store) hi ha centenars de milers d’aplicacions 
disponibles, però... quines són les millors? Quines són realment útils? 

En aquest taller descobrirem i aprendrem a fer servir les apps que no poden faltar en 
qualsevol mòbil/tauleta, classificades per temes: comunicació, informació, viatges, re-
toc fotogràfic, guardar i compartir documents... 

Requisits

Per fer aquest taller cal saber com funciona el nostre dispositiu i com es descarreguen 
apps.
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Professor: Ricard Badia
Dimecres, de 18.30 a 20 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció taller 

Actualment les càmeres de fotografies, s’utilitzen fins i tot per filmar pel•lícules de ci-
nema. Això significa que per fer pel•lícules de gran qualitat, ja no és necessari disposar 
d’un material molt costós.

En aquest taller veurem, quins avantatges aporten aquest tipus de càmeres, explicarem 
quins són els conceptes tècnics necessaris i aplicarem el llenguatge cinematogràfic per 
fer bones pel•lícules.

Objectius/ Metodologia

A partir de presentacions, d’apunts i d’exercicis pràctics que farem a classe.

 

COM FER BONS
VÍDEOS AMB LA 
CÀMERA FOTOGR ÀFICA
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COMPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
Professora: Gemma Damunt
Dimarts, de 10.30 a 12 hores · Del 10 de febrer al 17 de març
9 hores · Preu 31,58 € 

Aprendre a composar és la base per a crear bones fotografíes, aquelles que ens atrauen 
o ens capten l’atenció, i diferenciar-les de les imatges mediocres ens donarà la clau 
per a ser uns bons fotògrafs. Durant el taller s’apendràn les tècniques de composició i 
s’analitzaràn les fotografíes que portin els alumnes.

És necessari tenir càmera fotográfica, no importa el model.

Programa

• Llegir les imatges

• El punt d’interès

• El punt de vista

• Omplir l’enquadre

• Col•locació del subjecte

• Dividir l’enquadre

• La regla dels terços

• La secció i l’espiral àurees

• Les formes i el ritme

• Reconèixer les pautes

• Línees conductores

• Marcs

• Els colors i el seu significat
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DROPBOX I DRIVE
EL TEU ESPAI AL 
NÚVOL
Professor: Daniel Ruiz
Divendres, de 9.30 a 11.30 hores · Del 20 de febrer al 13 de març
8 hores · Preu 28,07 € 

Comparteix els teus arxius online siguis on siguis amb Dropbox o Google Drive. 

A qui va destinat: 

A persones que vulguin accedir i compartir als seus arxius al núvol

Objectiu del taller: 

Fer que l’usuari sigui autònom usant els serveis de Google Drive i Dropbox

Programa: 

Mitjançant el total de número de classes l’alumnes aprendrà a fer ús i treure profit dels 
espais al núvol de Dropbox i Google Drive.

• Què és el “núvol” i quines avantatges proporciona

• Configuració i característiques principals

• Emmagatzematge de fitxers al núvol

• Pujar i baixar arxius del núvol

• Sistemes de carpetes i directoris, gestió d’arxius

• Compartir arxius amb tercers, permisos i seguretat de la informació

• Dropbox i Google Drive en dispositius mobils
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FOTOGRAFIA
RÈFLEX
Professora: Gemma Damunt
Dimarts, de 12.15 a 13.45 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Tens una càmera Rèflex però no tens gaire idea de com fer-la anar? T’agradaria apren-
dre les tècniques necessàries per dominar la teva càmera?

Els assistents al taller aprendran les bases tècniques de la fotografia, com funciona la cà-
mera rèflex i com utilitzar-la per a fer unes bones fotografies, tot combinant la pràctica 
amb la teoria.

Programa
• Introducció, conceptes bàsics de la fotografia.
• La càmera: què és i com funciona, comandaments manuals i automatismes.
• La tècnica: Diafragma, obturador, sensibilitat, distància focal i profunditat de camp.
• Diafragma, obturador, profunditat de camp.
• Els menús de la càmera i els seus ajustaments.
• Tipus d’objectius: Normal, angular, teleobjectiu, zoom, macro...
• Balanç de blancs i ajustament del color.
• Conceptes bàsics de la imatge digital: resolució, compressió, formats...

• Tècniques de composició d’una imatge.

Requisits

Imprescindible portar la teva càmera rèflex, semirèflex (bridge) o compacta amb fun-
cions manuals (d’obertura i velocitat d’obturació)
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GOOGLE DOCS:
OFIMÀTICA AL 
NÚVOL

Professor: Daniel Ruiz
Divendres, de 9.30 a 11.30 hores · Del 16 de gener al 6 de febrer   
8 hores · Preu 28,07 € 

Treballa, guarda i comparteix els teus arxius online siguis on siguis amb Google Drive 
i Dropbox

A qui va destinat: 

A persones que vulguin treballar i accedir als seus arxius online en tot moment.

Objectiu del taller: 

Fer que l’usuari sigui autònom usant els serveis de Google Drive i Docs

Programa: 

Mitjançant el total de número de classes l’alumnes aprendrà a fer ús i treure profit 
d’aquesta eina gratuita de Google,

• Emmagatzematge de fitxers al núvol

• Creació de presentacions, documents, fulls de càlcul, formularis i gràfics al núvol de 
Google Drive

• Sistemes de carpetes i directoris, gestió d’arxius i treball col.laboratiu

• Compartir arxius, permisos i seguretat de la informació

• Google Drive i dispositius mobils
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GOOGLE MAPS
Professor: Daniel Ruiz
Dijous, de 12.30 a 14 hores · Del 19 al 26 de febrer
3 hores · Preu 10,53 €

 

Aprofita totes les funcions que proporciona Google Maps per planificar els teus des-
plaçaments i coneix les possibilitats de la geolocalització.

A qui va destinat: 
A persones que vulguin aumentar la seva competància digital, perdre la por a comprar 
online, inquietuds sobre la seva privadesa i bons usos d’internet.

Objectiu del taller: 
Fer que l’usuari adquireixi amplii els coneixements sobre el servei de Google Maps.

Programa: 

En un parell de sessions es farà un repàs de les principals funcionalitats del servei de 
mapes de Google.

• Planificació de rutes a peu, en cotxe i transport públic.

• Geolocalització i 2.0

• Utilització i edició de mapes

• Construïr mapes propis
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INDESIGN
AVANÇAT
Professora: Esther N.
Dimarts, de 16.15 a 17.45 hores · Del 17 de febrer al 10 de març
6 hores · Preu 21,05 €

Descripció

Aprofundir al coneixement del programa d’autoedició InDesign i controlar més els ele-
ments de composició i text. 

Sempre mitjançant exercicis pràctics s’aconseguirà controlar el text i el·laborar docu-
ments més complexes, com ara un tríptic o documents de vàries pàgines. 

Objectiu

Tenir les eines suficients per generar documents de una o més pàgines amb InDesign, 
combinant text i imatges. 

Programa

• Control avançat del text. 

• Estils de text. 

• Creació de taules. 

• Combinació d’imatges i text.

• Pàgines maestres. 

• Numeració i seccions.

• Ús de les capes. 

• Creació d’índex.
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INDESIGN
INICIACIÓ
Professora: Esther N.
Dimarts, de 16.15 a 17.45 hores · Del 13 de gener al 3 de febrer 
6 hores · Preu 21,05 €

Descripció

Et convidem a conèixer el programa de disseny InDesign, amb el que podràs fer des de 
dissenys senzills com un logotip, fins a cartells i llibres. 

Totes les classes seràn pràctiques i es coneixeràn les diferents eines el funcionament del 
programa des de zero. 

Objectiu

Fer un primer contacte amb un programa de disseny, i entendre quines són les seves 
capacitats a més d’aprendre a dibuixar i composar amb les seves eines. 

Programa

• Introducció.

• Configuració del document, creació de documents nous, opcions i àrea de treball.

• Eines i menús. 

• Visualització i modificació de documents.

• Treballar amb marcs de text i d’imatge. 

• Dibuixar amb InDesign.

• Edició de text.

• Treballar amb colors. 

• Col·locar imatges.
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INFORMÀTICA
Professora: Gemma Damunt
Dijous, de 9.15 a 10.45 hores · Del 15 de gener al 19 de març
15 hores · Preu 27,23 €

Descripció

Un taller per iniciar-se, de forma senzilla i amena, a la informàtica. Tot començant de 
zero!. 

Per aprendre la terminologia més imprescindible, entendre el funcionament bàsic d’un 
ordinador i del seu sistema operatiu, i conèixer els tipus de programes amb que realit-
zem les tasques més usuals.

Programa

• Conceptes generals. (que és un ordinador, software i hardware....)

• Sistemes Operatius. Inici amb Windows.

• Perifèrics imprescindibles: com funcionen el teclat i el ratolí.

• L’entorn de treball. L’escriptori i les finestres.

• Gestió de la informació: conceptes i tasques clau (arxius i carpetes: tipus i funcions, 
mesures d’emmagatzematge, localització per directoris, moure, crear i eliminar...)

• Entendre el concepte “programa”: un passeig per aplicacions diverses.
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INFORMÀTICA,
UN PAS MÉS
Professora: Gemma Damunt
Grup I:Dijous, d’11 a 12.30 hores · Del  15 de gener  al 19 de març 
Professor: Carolina Gaona 
Grup II: Dilluns, de 20.15 a 21.45 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Una vegada hem fet els primers passos en el món de la informàtica, ara toca consolidar 
el que sabem i aprendre més!

En aquest taller aprofundirem en el coneixement de Windows i començarem a treballar 
amb aplicacions, com ara Microsoft Word. 

Programa

• Repàs general: finestres, arxius, carpetes...

• Adaptant Windows als nostres gustos i necesitats

• Mesures digitals (Mb, Gb, etc..)

• Ús de magatzematge extern: DVDs, Cds, Pendrives...

• Microsoft Word: un programa per “escriure”

• Format de caràcters. Opcions de copiar i tallar

• Tabulacions. Llistes numerades i vinyetes

• Eines d’ortografia. Autocorrecció.

• Encapçalament i peus de pàgina. Notes al peu i notes finals.

• Taules. Columnes.

• Quadres de text. Objectes de dibuix.
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INTERNET

Descripció

Un taller adreçat a usuaris que s’han endinsat fa poc en el món de la informàtica però 
tenen ja una pràctica mínima sobre tasques elementals del sistema (ordenació de la 
informació amb arxius i carpetes) i volen continuar el seu camí acostant-se a les prin-
cipals vies de comunicació que ens ofereix la xarxa d’Internet (navegar per webs, cercar 
informació i gestionar un correu electrònic).

Programa

• Entendre el servei web: continguts i aplicacions, estructura i capacitat d’interacció.

• Navegar: funcions principals de qualsevol programa.

• Trobar allò que ens interessa: cerques per conceptes clau.

• Comunicar-nos per correu-e: Creació i gestió d’una bústia.

• Internet, molt més que un joc: exemples d’utilitat a la xarxa (tràmits i compres, ma-
pes i serveis de transport...).

Requisits

Mínims coneixements informàtics (Windows).

 

Professor: Ricard Badia
Dimecres, de 10.45 a 12.15 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
15 hores · Preu  27,23 € 
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INTERNET I 
SEGURETAT

Algú ha entrat al teu correu electrònic? És segura la meva contrasenya? Puc participar 
tranquil a les xarxes socials? Aprèn a moure’t amb seguretat per internet amb bons con-
sells i hàbits responsables.

A qui va destinat: 

A persones que vulguin aumentar la seva competància digital, perdre la por a comprar 
online, inquietuds sobre la seva privadesa i bons usos d’internet.

Objectiu del taller: 

Fer que l’usuari adquireixi uns coneixements i hàbits segurs al navegar per internet, 
xarxes socials i en el món online en general.

Programa: 

Mitjançant el total de número de classes es farà un repàs de problemàtiques per tal de 
desmitificar la inseguretat de internet i es donaran consells a l’alumne per permetre 
desenvolupar-se a internet amb garanties. 

• Possibles amenaces a internet.

• Correu elèctrònic, fitxers adjunts i enganys. Sessions d’usuari, entrar i sortir de ser-
veis online.

• Contrasenyes segures.

• Descàrrega de programes.

• Serveis amb geolocalització

• Xarxes socials i privacitat. Identitat digital i reputació online.

 

Professor: Daniel Ruiz
Dijous, de 12.30 a 14 hores · Del 15 de gener al 5 de febrer 
6 hores · Preu  21,05 € 
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INTERNET,
UN PAS MÉS

Descripció

Un taller adreçat als alumnes que han realitzat el taller d’Internet i usuaris que tenen un 
coneixement ja iniciat en els diferents serveis que ofereix la xarxa d’Internet (navegar 
per webs, gestió d’un xat per comunicar-nos, xarxes socials, compartir documents al 
núvol...). Important que aquest usuaris tinguin ja una pràctica mínima sobre tasques 
elementals dels sistema (ordenació de la informació amb arxius i carpetes) i volen con-
tinuar el seu camí ampliant els coneixements principals en aquesta via de comunicació, 
Internet.

Programa

• Navegador: Recerca, descarrega i instal·lació d’un navegador gratuït i d’última gene-
ració. Funcions avançades del mateix (Historial, Barres d’eines, Marcadors...).

• Gestió d’un programa de Xat per comunicar-vos amb qualsevol persona del món 
(Skype).

• Utilitats principals i funcionament dels fòrums

• Teoria i pràctica a les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, LinkedIn...)

• Compartir documents al núvol, servei d’allotjament i sincronització d’arxius (Dro-
pbox)

Requisits

Mínims coneixements informàtics (Windows i Internet).

 

Professor: Ricard Badia
Grup I: Dimecres, de 9 a 10.30 hores · Del 14 de gener  al 18 de març 
Professor: David Lladó
Grup II: Dilluns, de 18.30 a 20 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
15 hores · Preu 52,64 € 
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LIGHTROOM:
ORGANITZA I CATALOGA
LES TEVES FOTOS
Professora: Esther N.
Dilluns, de 10.45 a 12.15 hores · Del 12 de gener al 2 de febrer 
6 hores · Preu  21,05 €  

Descripció

En poc temps podem arribar a fer moltes fotos. Tenir-les ordenades i catalogades ens 
ajuda a consultarles de manera molt ràpida i a estalviar molt de temps. 

Començarem coneixent el programa des de zero, i tot practicant, aprendrem com fun-
ciona i a treure profit del seu potencial per tal d’organitzar les nostres fotografies, i mai 
més perdre-les de vista o duplicar imatges. 

Aquest taller està destinat a tots aquells que treballen amb fotografies i volen accelerar 
la gestió dels arxius i la visualització de les seves fotos. 

Objectiu

Tenir un primer contacte amb el programa Lightroom i aprendre a ordenar i catalogar 
les fotografies, fer col·leccions, etc., per tal de treballar més ràpid.

Programa

• Presentació del programa Lightroom: entendre el seu funcionament i conèixer les 
parts que el composen.

• Importació de fotografies. Com incorporar-les al catàleg i en quin ordre. 

• Com etiquetar i classificar les fotografies de diferents maneres. 

• Creació de col·leccions i treball amb elles. 

• Exportació de les fotografies. 

 

Catàleg Tallers Hivern 2015.indd   25 04/12/2014   13:13:06



26

LIGHTROOM:
RETOCA I PRESENTA
LES TEVES FOTOS
Professora: Esther N.
Dilluns, de 10.45 a 12.15 hores · Del 16 de febrer al 9 de març 
6 hores · Preu  21,05 €  

Descripció

Gairebé totes les fotografies que fem millorarien amb uns petits retocs. Lightroom té un 
mòdul de revelat molt potent i fàcil d’utilitzar, amb el que podrem retocar les nostres 
fotos de manera ràpida i sempre reversible. 

A més de les eines de retoc, utilitzarem altres aplicacions del programa per a treballar 
ràpid i estalviar temps.  

Objectiu

Aprendre a retocar fotografies amb totes les eines de les que disposa el potent programa 
Lightroom. 

Programa

• Presentació del mòdul. 

• Teoria i pràctica de totes les eines de retoc del mòdul de revelat. 

• Com desfer els canvis i comparar una fotografia retocada amb l’original. 

• Aprendre a treballar més ràpid i compartir revelats. 

• Com combinar el retoc amb altres programes d’edició, com ara Photoshop. 

• Exportació de les fotografies.

Requisits

Saber importar fotografies a Lightroom.
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MOVIE MAKER
AVANÇAT
Professor: Daniel Ruiz
Divendres, de 12 a 14 hores · Del 20 de febrer al 13 de març 
8 hores · Preu  28,07 € 

Descripció

Tens fotos dels teus moments especials i t’agradaria inmortalitzar-les fent un video a 
partir d’elles? Afegeix músiques i efectes de la forma més senzilla possible gràcies al 
programa gratuït de Microsoft, el Windows Movie Maker. Es quedaran bocabadats!

Mitjançant el total de número de classes s’iniciarà a l’alumne en el món de l’edició de 
videos domèstics amb el Windows Movie Maker 2012.

Objectiu

Fer que l’usuari tingui el seu primer contacte satisfactori amb el món de l’edició de vieo 
digital (Windows Movie Maker).

Programa

• Teoria del vídeo digital.

• Fotos i música, seleccionar, insertar, moure i retallar.

• Animacions, efectes i retocs

• Insertar text

• Creació del video

• Compartir videos (facebook, SkyDrive...) a la xarxa

El programa serà modificat a criteri del tallerista en funció dels coneixements dels alum-
nes.
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MOVIE MAKER
INICIACIÓ
Professor: Daniel Ruiz
Divendres, de 12 a 14 hores · Del 16 de gener al 6 de febrer 
8 hores · Preu  28,07 € 

Descripció

Tens fotos dels teus moments especials i t’agradaria inmortalitzar-les fent un video a 
partir d’elles? Afegeix músiques i efectes de la forma més senzilla possible gràcies al 
programa gratuït de Microsoft, el Windows Movie Maker. Es quedaran bocabadats!

Mitjançant el total de número de classes s’iniciarà a l’alumne en el món de l’edició de 
videos domèstics amb el Windows Movie Maker 2012.

Objectiu

Fer que l’usuari tingui el seu primer contacte satisfactori amb el món de l’edició de vieo 
digital (Windows Movie Maker).

Programa

• Teoria del vídeo digital.

• Fotos i música, seleccionar, insertar, moure i retallar.

• Animacions, efectes i retocs

• Insertar text

• Creació del video

• Compartir videos (facebook, SkyDrive...) a la xarxa

El programa serà modificat a criteri del tallerista en funció dels coneixements dels alum-
nes.
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Professora: Esther N.
Dilluns, de 9 a 10.30 hores  · Del 12 de gener al 2 de febrer 
6 hores · Preu 21,05 €

Descripció

En aquest taller aprendrem a retocar fotografies amb Photoshop per tal de millorar la 
seva qualitat i aconseguir l’efecte que desitgem. 

Treballarem amb les diferents eines i filtres que ens permeten ajustar o modificar les 
fotografies per millorar-les o adaptar-les a les nostres necesitats i gustos.

Objectiu

Iniciar-se amb el retoc d’imatges en Photoshop. 

Programa

• Introducció. 

• Retalla o reenquadrar una fotografia. 

• Clona o esborra elements. 

• Utilitzación del panell d’Història. 

• Aplicació d’ajustos de retoc. 

• Com fer sel·leccions i modificar-les.  

• Adapta el tamany i la resol·lució d’una imatge per a imprimir o enviar per e-mail. 

 

PHOTOSHOP
INICIACIÓ
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Professora: Esther N.
Dilluns, de 9 a 10.30 hores  · Del 16 de febrer al 9 de març 
6 hores · Preu 21,05 €

Descripció

Una vegada ja coneixem l’entorn bàsic de Photoshop, aprendrem com fer retocs més 
personals i atrevits, així com composicions amb diverses fotografies i la combinació 
amb text. 

Totes les clases seràn pràctiques guiades per la professora, i s’aconseguirà aprofundir en 
l’ús del programa per a ser més creatiu. 

Objectiu

Endinsar-se al mon del retoc fotogràfic aprenent eines i tècniques avançades. 

Programa

• Introducció.

• Treballar amb capes. 

• Retoc per zones. 

• Desaturat sel·lectiu. 

• Enfocar i reduir el soroll d’una fotografia. 

• Tècniques de sel·lecció avançades. 

• Com combinar varies fotografies. 

• Treballar amb text.

• Creació d’accions.

 

PHOTOSHOP:
RETOC CREATIU
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TRUCADES 
GRATUÏTES PER 
INTERNET
Professor: Daniel Ruiz
Dijous, de 12.30 a 14 hores · Del 12 al 19 de març
3 hores · Preu  10,53 € 

Vols inciar-te en el món de la (video)conferència amb Skype o Hangout? Tens amics o 
família a l’estranger i no saps com comunicar-te? Aprèn a fer ús d’aquests programes i 
parla gratis.

A qui va destinat: 

A persones que vulguin conèixer una alternativa a cost zero per parlar i fer videocon-
ferències

Objectiu del taller:

Fer que l’usuari sigui autònom pel que fa a l’ús de l’Skype i HangOut

Programa: 

En un parell de sessions es farà un repàs de les principals funcionalitats dels dos pro-
grames. 

• Trucades amb veu + vídeo amb Skype i Hangout. 

• Característiques idiferències entre un programa i l’altre.

• Converses en grup i individuals.

• Parla a cost zero amb amics i familiars arreu del món.
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ALEMANY
DES DE ZERO
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dijous, de 12 a 14 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
20 hores · Preu 36,30 € 

Descripció

Els continguts i metodologia d’aquest curs responen al nivell A1 del Marc europeu 
comú de referència per a la Llengües. “El Marc de referència europeu proporciona una 
base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exà-
mens, manuals, etc, a tot Europa.

Programa

• Hallo! Wie geht s? (Hola! Què tal?). Gramàtica: Pronom personal. Present: verbs 
regulars. Present: sein i haben. Oracions afirmatives. Oracions interrogatives: amb i 
sense pronom interrogatiu. Aspectes interculturals: Salutacions i comiat.

• Im Flughafen (a l’aeroport). Gramàtica: substantius: Gènere. Article determinat i in-
determinat. Article determinat i indeterminat: nominatiu i acusatiu. Pronoms inte-
rrogatius de persona i objecte: nominatiu i acusatiu. Aspectes interculturals: Formes 
de tractament (du und Sie).

• Essen und trinken (menjar i beguda). Gramàtica: Verbs modals: können, dürfen i 
“möchten”. Verb modal + verb: ordre sintàctic en la frase no subordinada. Significat 
dels verbs modals. Pronom man. negació nicht. Aspectes interculturals: Al restau-
rant (I).

• Im Restaurant (al restaurant). Gramàtica: Formació de les paraules: paraules com-
postes. Nombres: 0 - 1.000.000. L’hora. Parts del dia. Dies de la setmana. Països i 
gentilicis. Articles determinat i indeterminat: nominatiu i acusatiu (singular i plu-
ral). Substantius: singular i plural. Aspectes interculturals: Al restaurant (II)

• Das Postamt (L’oficina de correus). Gramàtica: Partícula aber. Pronom demostratiu: 
nominatiu i acusatiu. Pronom personal: nominatiu i acusatiu. Anys. Diners. Núme-
ros de telèfon i codis postals. Aspectes interculturals: Oficina de correus.
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ALEMANY,
UN PAS MÉS
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dilluns, de 19.40 a 21.10 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Els continguts i metodologia d’aquest curs responen al nivell A1 del Marc europeu 
comú de referència per a la Llengües. “El Marc de referència europeu proporciona una 
base comuna per a l’elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exà-
mens, manuals, etc, a tot Europa.

Programa

• Hallo! Wie geht s? (Hola! Què tal?). Gramàtica: Pronom personal. Present: verbs 
regulars. Present: sein i haben. Oracions afirmatives. Oracions interrogatives: amb i 
sense pronom interrogatiu. Aspectes interculturals: Salutacions i comiat.

• Im Flughafen (a l’aeroport). Gramàtica: substantius: Gènere. Article determinat i in-
determinat. Article determinat i indeterminat: nominatiu i acusatiu. Pronoms inte-
rrogatius de persona i objecte: nominatiu i acusatiu. Aspectes interculturals: Formes 
de tractament (du und Sie).

• Essen und trinken (menjar i beguda). Gramàtica: Verbs modals: können, dürfen i 
“möchten”. Verb modal + verb: ordre sintàctic en la frase no subordinada. Significat 
dels verbs modals. Pronom man. negació nicht. Aspectes interculturals: Al restau-
rant (I).

• Im Restaurant (al restaurant). Gramàtica: Formació de les paraules: paraules com-
postes. Nombres: 0 - 1.000.000. L’hora. Parts del dia. Dies de la setmana. Països i 
gentilicis. Articles determinat i indeterminat: nominatiu i acusatiu (singular i plu-
ral). Substantius: singular i plural. Aspectes interculturals: Al restaurant (II)

• Das Postamt (L’oficina de correus). Gramàtica: Partícula aber. Pronom demostratiu: 
nominatiu i acusatiu. Pronom personal: nominatiu i acusatiu. Anys. Diners. Núme-
ros de telèfon i codis postals. Aspectes interculturals: Oficina de correus.
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ANGLÈS
BEGINNER
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimecres, de 9.30 a 11 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
15 hores · Preu  27,23 € 

Descripció

Curs d’anglès ‘BEGINNER’– coneixements bàsics – gramàtica i vocabulary.

Programa

• Pronouns (Pronoms): Pronoms personals, possesius i reflexius – Taula de tots els 
pronoms i adjectius possesius– Repàs i exercicis

• The Article (L’article): Diferència entre article determinat i indeterminat - Exercicis

• Prepositions (Preposicions): Preposicions de lloc, direcció i  temps - Exercicis

• Nouns and adjectives (noms i adejctius): Contables i incontables – Quantifiers (ad-
jectius quantificadors) – Forma impersonal del verb ‘haver’ - Us de l’adjectiu en 
anglès - Repàs i exercicis

• Verbs, auxiliaries and verb tenses (Verbs, auxiliars i temps verbals): Verbs regulars i 
irregulars – Ús de l’auxiliar a frases interrogatives o negatives i formes curtes a les 
respostes – Present simple / Present continuous – El verb ‘fer’ (do/make) – Repàs i 
exercicis

• Sentence Structure (Estructura de les frases): Construcció de frases 
(Subject+Verb+Object) – L’imperatiu – Repàs i exercicis

• Numbers, Dates and Time (Nombres, dates i hores): Els nombres cardinals i ordinals 
– La data – L’hora – Repàs i exercicis
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ANGLÈS
BEGINNER, 
UN PAS MÉS
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimecres de 12 a 14 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Per aquells de vosaltres que ja teniu coneixements bàsics d’anglès i/o voleu treure la pols 
a tot allò que veu aprendre fa molts anys i tenim una mica oblidat. 

Tractarem temes de gramàtica i vocabulari bàsics a la vegada que introduirem també 
una part més pràctica amb situacions reals.
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Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 20 a 22 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Per als que tenen coneixements d’anglès a un nivell A2-B1 i volen millorar en aspectes 
més avançats de l’idioma. Es el nivell adequat per començar a preparar el FCE (First 
Certificate) o 3r curs de la EOI (Escola Oficial d’idiomes).

Programa

Treballarem totes les parts de la llengua (especialment Reading, Writing i Use of English) 
amb materials enfocats a la preparació del First Certificate de Cambridge.

Requisits

Tenir un nivell pre-intermig de la llengua com a mínim, especialment en gramàtica, 
comprensió lectora i vocabulari.

 

ANGLÈS 
INTERMIG
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CONVERSA EN
ANGLÈS BÀSIC
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dilluns, de 12 a 14 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Aprèn a comunicar-te de manera bàsica amb una mica de gramàtica i vocabulari. En 
aquest curs prestarem especial atenció a la pronunciació, una part d’aquesta llengua que 
sempre ens costa una miqueta més... 

Aprendrem expressions útils per viatjar a l’estranger, ajudar als turistes que vénen a vi-
sitar la nostra ciutat a trobar el que busquen, etc.
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CONVERSA EN
ANGLÈS, UN PAS
MÉS
Professor: Juan Miguel Gutiérrez
Dimarts, de 12 a 14 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Aprèn a comunicar-te de manera bàsica amb una mica de gramàtica i vocabulari. En 
aquest curs prestarem especial atenció a la pronunciació, una part d’aquesta llengua que 
sempre ens costa una miqueta més... 

Aprendrem expressions útils per viatjar a l’estranger, ajudar als turistes que vénen a vi-
sitar la nostra ciutat a trobar el que busquen, etc.
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INICIACIÓ AL
FRANCÈS
Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 12 a 13.30 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
15 hores · Preu 27,23 € 

Descripció

Curs d’iniciació a la llengua francesa. Impartiré coneixements bàsics de gramàtica, vo-
cabulari i verbs per poder arribar a construir frases i parlar la llengua.

Programa

• GRAMATICA - Aprendrem els diferents tipus d’articles (determinat, indeterminat i 
contractes) així com Pronoms (personal, possessius, demostratius i relatius).

• VERBS - Aprendrem els verbs essencials AVOIR/ÊTRE així com els verbs de primera, 
segona i tercera conjugació (irregulars).

• VOCABULARI –  Introduirem vocabulari divers perquè us podeu desenvolupar en 
qualsevol àmbit quotidià com per exemple: viatges, transport, restaurants, oci, entre 
d’altres.

• Construirem frases i realitzarem preguntes freqüents.

• S’intentarà introduir petites conversacions típiques de situacions comuns o d’interès.

• Posarem en pràctica tot el descrit amb exercicis varis.

• Intentarem fer una classe amena per tots, aprenent la llengua francesa.
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Professora: Maria Vergès
Dimarts, de 19.30 a 21 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
15 hores · Preu  52,64 € 

Descripció

Curs de 2on nivell de llengua francesa per persones que ja tinguin coneixement de 
l’idioma. És requisit indispensable tenir un mínim nivell (com per exemple, haver fet el 
taller “Iniciació al Francès”).

Programa

• GRAMATICA - Continuarem ampliant coneixements de gramàtica i verbs.

• VOCABULARI –  Ampliarem lèxic per poder realitzar frases més complexes.

• Construirem frases practicant conversació.

• Començarem a fer dictats.

• Posarem en pràctica tot el descrit, preparant converses entre tots.

 

INICIACIÓ AL
FRANCÈS, 
UN PAS MÉS
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INICIACIÓ AL
RUS
Professora: Irina Makarochkina
Dimecres, de 20.15 a 21.45 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Decripció

Aquest taller pretén introduir l’alumne a l’idioma rus. Veurem les bases i normes de 
funcionament de l’idioma a través de diferents eines.

Objetiu

Amb ajuda de material didàctic fomentar en els alumnes la capacitat d’auto aprenentat-
ge de l’idioma rus.

Ajudar a expressar-se amb fluïdesa a través de pràctiques orals.

Ensenyar llegir i escriure.

Programa

• Alfabet

• Lletra d’impremta

• Pronunciació de les vocals i les consonants

• Substantiu

• Gènere de substantius

• Plural substantius

• Salutació

• Pràctica “a la botiga”
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INICIACIÓ AL
RUS, UN PAS MÉS
Professora: Irina Makarochkina
Dimarts, de 20 a 22 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció 

Amb aquest taller l’alumne coneixerà els diferents elements d’una frase simple. L’ordre o 
l’esquema i la construcció de la mateixa.

Objectiu 

Orientar a l’alumne als objectius de curta distància. Ensenyar les tècniques de conversa 
per poder treure el màxim profit dels seus coneixements adquirits. 

Programa

• Conjugació dels verbs en present

• Verbs de moviment

• Declinacions dels substantius (per explicar la posició i l’adreça de moviment) 

• Paraules d’introducció i preposicions

• Saber explicar les tasques diàries i laborals

• Sortida al cinema rus subtitulat
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D’HIVERN
Professora: Laura Casero
Dijous, de 19.30 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Descripció

Aquest taller ha estat pensat com una forma d’apropar-nos a la cuina de mercat. Con-
sumir productes locals, frescs, de temporada ens assegura proveir-nos de tot allò que 
necessitem per sentir-nos més saludables.

Adequant-se a tot el que el nostre cos necessita per afrontar la tardor, els productes 
d’aquesta temporada ens ofereixen una aportació de nutrients molt major que altres ali-
ments fora d’estació. Són més saborosos perquè es troben al punt exacte de maduració i 
a més, a no oblidar-nos que són més barats!

I com una cuina rica i fàcil de preparar també pot ser encantadora, el poder de la ima-
ginació serà un altre dels ingredients.

Els convidem a menjar millor i gaudir cuinant, perquè el menjar és Vida.

Metodologia

Sessions educatives i pràctiques amb una durada de 2 hores durant les quals s’impartiran 
tres receptes, al costat d’una breu explicació dels ingredients a utilitzar-se; i posterior 
degustació dels plats.

Material Requerit

El primer dia de classe, es pagaran 25€ en concepte de material al tallerista.
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CUINA 
MEDITERRÀNIA
DE TEMPORADA
Professor: Diego Molina
Dijous, de 10 a 12 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

La cuina mediterrànea es de les mes complertes i equilibrades del mon , fet que li ha 
permès ser declarada per la UNESCO com a be inmaterial de la humanitat .

Abarca molts païssos i cultures molt diferents entre elles amb el denominador comú 
que comparteixen practicament tots els seus ingredients .

En aquest interesant taller treballarem amb tots els ingredients que conformen la dieta 
mediterranea amb el seu gran abanderat , que es l’oli d’oliva .

T’enssenyarem , trucs de xef per fer mes fàcil la teva tasca a la cuina i trevallarem amb 
interessants receptes de tots els païssos i cultures que vorejen el mar mediterrani.

Aquest taller té un cost adicional en concepte de material. 
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CUINA 
SALUDABLE
Professora: Laura Casero
Dilluns, de 19.30 a 21.30 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
20 hores · Preu  70,18 € 

Introducció
Menjar bé, sa i saludable repercuteix en la nostra salut. Però degut al nostre ritme de
vida i a la modernització de l’agricultura cada cop més ingerim aliments processats,
allunyant-nos d’una cuina tradicional i natural.
Poc a poc, hem anat abandonant aquella dieta a base de cereals integrals, llegums,
verdures i fruites locals i estacionals, llavors i fruits secs i amb una poca quantitat de
productes d’origen animal. Una dieta saludable i beneficiosa.
I aquest canvi d’hàbits , a l’actualitat, està comportant una seguit d’efectes perjudicials
per la salut, malalties com ara la hipertensió o la diabetes.
És per això que en aquest taller recuperarem la nostra capacitat per escollir els
aliments i cuinar-los de manera fàcil, saborosa i saludable, així farem dels nostres
àpats una font de plaer i de benestar.
Objectius del taller
• Conèixer la importància que té la manera de cuinar en l’elaboració d’una dieta
• sana.
• Conèixer els aliments més saludables i els nutrients que ens aporten.
• Recuperar l’important paper de la cuina en la nostra rutina diària, fent servir
• productes ecològics, de producció local i de temporada a través de receptes
• senzilles i saludables.
Metodologia
Al taller es prepararan dues o tres receptes, amb la col·laboració dels alumnes, i al
finalitzar es farà un tast dels plats preparats.
Material que s’ha de portar
Devantal i carmanyola
Es pagarà 25€ al tallerista per a la compra dels ingredients.
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Professor: Quim Piera
Divendres, de 18.30 a 21.30 · 20 de febrer 
3 hores · Preu 10,53 € 

Descripció

Una dita popular castellana diu “ uvas con queso, saben a beso”, i és que la unió entre 
formatges i vins és un clàssic difícil de millorar.

Degustarem una sèrie de vins i cerveses que conjuguen molt bé amb el formatge. 

Després de saber com es degusten els vins explicarem també l’elaboració del formatge 
per entendre millor per què casen o no amb algunes begudes.

Descubrirem i tastarem diferents formatges de procedncies dispars, per saber-ne’n més 
de tot aquest gran mon que ens envolta, Els làctics.

Objectius

Saber-ne més de tot el mon formatger, tant de la vessant teorica com de la gustativa i 
de l’ampla gamma de maridatges que ens envolten. Tenir més capacitat per poder-les 
apreciar, tot valorant el producte de qualitat i com no, de proximitat.

Material Requerit

Hi haurà un suplement de 12€ per participant destinat a la compra dels ingredients, 
que s’haurà d’abonar al tallerista.

 

FORMATGES
I VINS
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Professora: Laura Bada
Dijous, de 10 a 12 · Del 15 de gener al 19 de març 
20 hores · Preu 70,18 €

Parla’m amb les mans!

Has sentit a parlar de la llengua de signes? Tens curiositat i t’agradaria aprendre’n? No 
t’ho pensis més i apunta’t amb nosaltres a classes de llengua de signes! 

Mitjançant activitats dinàmiques i divertides ens aproparem a la comunitat sorda i 
a la seva llengua, aprenent a comunicar-nos amb les mans. Et convidem a gaudir de 
l’experiència de descobrir una llengua molt bonica, que ens permet enriquir-nos a ca-
dascun de nosaltres i trencar barreres.

 

INICIACIÓ 
A LA LLENGUA 
DE SIGNES
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INICIACIÓ AL
MÓN DE LA 
CERVESA
Professor: Quim Piera
Dimecres, de 19.30 a 21.30 · Del 18 de febrer a l’11 de març 
8 hores · 28,07 €

Descripció

Taller on gaudirem de les cerveses que s’elaboren a les quatre províncies catalanes i on 
les podrem degustar, xerrar d’elles i  comparar-les entre elles, seguidament provarem 
diversos menjars típics catalans harmonitzant-los amb les mateixes cerveses que hem 
tastat. Tot un gaudir, no?

Objectius

Divertir-nos i apendre un mica més sobre el mon de la cervesa que es fa a les nostres 
terres, les diferentes formes d’elaborar-les, les aigues, els llupols, maltes,….i entendre el 
per que es la beguda alcoholica més consumida arreu del món.

Metodologia

Comencerem amb una introducció teórica, seguidament farem un tast de diferentes 
cerveses de diferents procedències textures i  valorarem les característiques que definei-
xen a cadascuna d’ellles.

Sempre de forma sencilla i amable, a l’avast de tothom.

Per acabar farem un maridatge de diferents plats que tots coneixem amb les mateixes 
cerveses abans catades, així podrem seguir conversant de gustos, colors i de l’arc iris.

Material Requerit

Hi haurà un suplement de 12€ per participant destinat a la compra dels ingredients, que 
s’haurà d’abonar al tallerista.
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INTRODUCCIÓ AL
MASSATGE THAI
Professora:Cecília Rey
Dissabte, de 10 a 14 · 7 de març 
4 hores · 14,04 €

Descripció

Diverses disciplines d’origen oriental tenen el seu fonament teòric en l’existència dels 
meridians que, en la medicina tailandesa, es denominen SEN. Segons aquesta teoria, a 
través de la respiració entra al cos humà una energia que el manté amb vida. Aquesta 
energia es difon pel cos pels canals anomenats Meridians.

La lliure circulació de l’energia és essencial per al benestar dels òrgans, que gràcies a 
ella es regeneren i estan en condicions de reaccionar davant les agressions patològi-
ques. Quan un meridià funciona malament es crea un bloqueig energètic que debilita 
els òrgans relacionats amb ell. Aquest bloqueig pot ser degut a causes físiques (dolors, 
traumes, etc...) o psicològiques (estrès, tensions emotives, etc...) .

El massatge thai es proposa amb les seves múltiples manipulacions, reactivar el flux 
energètic en els canals de lliscament, el que potencia la capacitat d’autocuració del cos.

Programa

• Història i desenvolupament del massatge thai: orígens, teoria.

• Conceptes bàsics del massatge thai (meridians SEN, respiració, pressions, mobilit-
zacions, estiraments)

• Mètode de treball: com utilitzar el cos i l’ús correcte del pes corporal . Aprendre a 
treballar a terra usant palanques i el nostre propi pes per no fer força ni fer-nos mal.

• Preparació del massatge i com rebre el massatge.

• Seqüències de tècniques en posició supí (estirats cap per amunt)

• Contraindicacions del massatge Thai.

• Beneficis del massatge Thai.
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IOGA
Professora: Laura Tornero
grup I:  Dimarts i dijous, de 11.30 a 12.30 hores · Del 13 de gener al 19 de març 
grup III:  Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 hores · Del 12 de gener al 18 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

El ioga neix de l’escolta d’una necessitat. Al ioga tots som practicants.

I aquest és el punt de partida que no cal oblidar.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.
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IOGA INICIACIÓ

Professora: Laura Tornero
Divendres de 17.30 a 19.30 hores · Del  16 de  gener al 20 de març
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

El ioga neix de l’escolta d’una necessitat. Al ioga tots som practicants.

I aquest és el punt de partida que no cal oblidar.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.
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Professora: Laura Tornero
Dimarts i dijous, de 10 a 11 hores · Del 13 de gener al 19 de març 
20 hores · Preu 70,18 € 

Descripció

En aquest taller farem Ioga adaptat i pensat per a gent gran.

Objectius

Salut i benestar

Fem ioga per sentir-nos millor, per alleugerir el pes de les responsabilitats, per amortir 
els efectes indesitjables d’un treball rutinari o una vida sedentària. Permet una gestió 
més responsable de la pròpia salut. Amb la pràctica del ioga gestem una dinàmica que 
es torna autònoma i s’aplica a la vida quotidiana. 

Creixement interior

Necessitem un reconeixement de l’ésser que som, demanem silenci encara que també 
una comunicació més veraç. Les classes de ioga, amb les seves postures i els seus silen-
cis, ens parlen de nosaltres mateixos, del nostre mapa de tensió corporal, de la nostra 
emocionalitat descompensada o de la nostra agitació mental. Es torna un mirall on 
reconèixer-nos i des d’aquí s’inicia la recomposició. 

Connexió amb la totalitat

Necessitem obrir finestres a la riquesa de la vida, a la majestuositat de la natura, a la 
grandesa de l’ànima, perquè tot està ple d’ésser, la nostra vida té una raó i el ioga és un 
camí de recerca.  

Material requerit

Roba còmoda, mocador de coll i llençol o manteta.

 

IOGA PER A
GENT GRAN
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MARIDATGE DE VINS 
I GASTRONOMIA A 
L’ABAST DE TOTHOM
Professor: Quim Piera
Divendres, de 18.30 a 21.30 · 6 de març
3 hores · Preu 10,53 €

A tothom li agrada els productes selectes, però és moment també d’aprofitar els pro-
ductes que podem trobar als supermercats més corrents, on podem també trobar bons 
i econòmics productes gastronòmics, vins, cerveses i caves. Estaria bé conèixe’ls no?
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Professor: Jordi Juncosa
Dimarts, de 19.45 a 21.45 hores · Del 17 de febrer al 17 de març 
10 hores · Preu 35,09 €

Objectius del taller

Es el taller planteja amb dos aspectes principals: interpretar la visió del cel i la dels ma-
pes del temps. També els conceptes bàsics teorics de la comprensió i interpretacio dels 
fenomens meteorologics.

Metodologia

A partir de les fotos triades, dibuixos o  esquemes es fan les explicacions apropiades 
del clima local i del planetari. S’intentarà tractar i aclarir els conceptes més importants 
sobre el temps i els de més difícil assimilació vistos des d’un punt de vista planer.

Programa

• Introducció. Mirar el cel. Mirar els mapes. Escoltar les previsions. Bon temps i mal 
temps. Borrasques i anticiclons.

• Mirar el cel. Tipus de núvols. Estacions meteorològiques.

• Pluja. Tipus de pluja. Neu, vent. Mapes. Veure Internet. Pressió atmosfèrica. Humi-
tat. Temperatura.

• Les previsions. Catalunya, Espanya i Europa Occidental. El planeta. Clima global.

• Canvi climàtic. Fenòmens.

 

METEOROLOGIA:
MIRAR AL CEL 
I ELS MAPES
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PILATES
Professor: Gladys Cuellar-Gisbert
Dimecres, d’11 a 12.30 · Del 14 de gener al 18 de març 
15 hores · 52,64 €

Descripció

El mètode Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental per a tots, creat per Joseph 
Hubertus Pilates (gran coneixedor d’especialitats com a gimnàstica, traumatologia i 
ioga) i que en els seus principis va ser anomenat Contrología: l’objectiu és aconseguir 
la coordinació completa de cos, ment i esperit.

Un bon estat físic és el primer requisit per ser feliç, sobretot en aquest món de progrés 
accelerat; el mètode Pilates aconsegueix contrarestar les condicions nocives de la civi-
lització moderna.

El mètode se centra, entre altres coses, en el desenvolupament dels músculs profunds 
per mantenir l’equilibri corporal i donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral, 
per la qual cosa és molt usat com a teràpia en rehabilitació i per prevenir i guarir dolors 
deguts a males postures i respiració inadequada. 

Programa
• Centre d’energia
• Respiració
• Concentració
• Control
• Fluïdesa
• Elasticitat

• Coordinació

Material Requerit

Roba còmoda.
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QI GONG, MOVIMENTS 
PER LA SALUT I LA 
SERENITAT
Professora: Teresa Durán
Dimarts, de 18 a 19.30 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Al QIGONG se l’anomena “ART de la FORÇA INTERNA”. Es una gimnàstica 
d’harmonització, tonificació i generació energètica que cultiva la força interna, en con-
traposició a la constant activitat externa. 

Amb els moviments respiratoris del QIGONG, del T’IEN SHIAO ajudem a reequili-
brar la circulació energètica general així com les funcions internes i orgàniques per 
gaudir d’una millor vitalitat general.

 

• Treballarem amb el cos, sense límit d’edat. 

• Aprendrem a coordinar respiració i moviment. 

• Estiraments corporals vinculats als diferents òrgans. 
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RESTAURACIÓ
DE MOBLES
Professora: Nati Becerra
grup I:  Dimarts, de 9.15 a 11.15 hores · Del 13 de gener al 17 de març
grup II:  Dimarts, de 11.15 a 13.15 hores · Del 13 de gener al 17 de març 
grup III:  Dimecres, de 19.15 a 21.15 hores  · Del  14 de gener al 18 de març  
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

Taller per aprendre a restaurar els nostres mobles.

Programa

 1ª PART:

• Coneixement de materials.

• Decapat.

• Els corcs.

• Introducció al color.

• Envernissat a canell amb goma laca i tapa porus.

2ª PART:

• Aprofundiment al color.

• Aprofundiment al vernissat.

3ª PART:

• Decapat, cerusé, patinats, daurats, platejats, tapissats i ferro.

Material requerit

Cada alumne ha de portar el seu propi moble a restaurar.
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Professor: Jordi Coromines
Dissabte, de 10 a 12.30 hores · 31 de gener
2,5 hores · Preu  8,77 € 

Fa molt temps Barcelona va ser poderosa malgrat ser ben petita. El barri gòtic ens per-
met descobrir l’esplendor de la ciutat medieval entre un laberint de carrers d’una be-
llesa que evoca un passat gloriós ben conservat, modificat i enlluernat entre esglésies, 
centres de poder, carrerons, muralles i un munt d’indrets inolvidables que permeten 
sorprendre’s tot descobrint la nostra història. 

Punt de trobada, parada de metro Jaume I enfront l’Hotel Suís.

 

RUTA PEL BARRI 
GÒTIC
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Professor: Jordi Coromines
Dissabte, de 10 a 12.30 hores · 21 de març
2,5 hores · Preu 7,32 €

Malgrat mai va ser un poble propiàment dit, pertanyia a Sant Martí de Provençals, el 
Guinardó ha sabut crear-se una identitat pròpia al llarg del segle XX que ha anat guan-
yant pes fins als nostres dies. Parcs, places i carrers amaguen secrets que descobrirem 
tot passejant.

 

RUTA PEL
GUINARDÓ
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Professor: Jordi Coromines
Dissabte, de 10 a 12.30 hores · 28 de febrer
2,5 hores · Preu 8,77 €

Ara les Rambles per desgràcia semblen fora de l’espai barceloní, però fins 1992 van ser 
el centre d’una ciutat que les tingué com una avinguda que suposava un punt de trobada 
per a totes les classes socials. Els rics construíren els seus palaus i el Liceu com a gran 
centre d’oci, els pobres s’hi manifestaven i feien safreig i tots la trobaven la perla de Bar-
celona, plena de redaccions periodístiques, teatres, grans magatzems i un munt d’espais 
que encara podem visitar, un quilòmetre i mig ple d’història, records i present.

 

RUTA PER 
LES RAMBLES
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Professor:Lorena Martínez
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores · Del 13 de gener al 17 de març
20 hores · Preu 70,18 €

En aquest curs de cuir, aprendrem les tècniques per treballar aquest material adequa-
dament, desenvoluparem la nostra destresa manual, la concentració en l’aquí-ara i la 
creativitat. Aquest taller obrirà la nostra ment a l’hora de realitzar qualsevol activitat 
en la nostra vida quotidiana, realitzant-la amb mes consciència i creativitat, també ens 
obrirà una nova orientació laboral i una font d’ingressos extra.

Un altre dels objectius principals del curs és aprendre a ser mes autosuficients, obtin-
drem les eines necessàries per poder fabricar els nostres propis objectes i complements 
exclusius i de qualitat, reflectint en ells part de nosaltres; Descobrirem com hi ha una 
infinitat de solucions a l’hora d’enfrontar-nos a un repte i totes són correctes; solament 
cal ajustar-les a les nostres necessitats del moment i confiar en elles, d’aquesta manera 
aconseguirem resultats únics, originals, que ens aporten satisfacció i confiança. 

Els treballs manuals en general fan bé a la ment, cos i a l’ànima, ja que els nous estímuls 
ajuden al nostre cervell a «fer exercici».

Fa que la nostra ment treballi, a la vegada que es relaxa, ajuda a eliminar l’estrès i les 
preocupacions…és una veritable teràpia.

L’artesania ens ajuda a despertar l’autoestima i estimula el sentiment de sentir-se capaç 
de fer alguna cosa i de ser productiu. 

Si a vostè li agrada i admira l’artesania, però es creu incapaç d’aconseguir crear alguna 
cosa, participi i atreveixi’s, val la pena investigar…hi ha moltes idees i tècniques que 
solament requereixen de dedicació per fer-les realitat.

 

TALLER DE 
CUIR
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TAST DE
GIN TONICS
Professor: Quim Piera
Divendres, de 18.30 a 21.30 · 30 de gener
3 hores · Preu 10,53 €

Descripció

Últimament la beguda més consumida desprès d’un bon àpat és el gin tònic, potser per 
la millora per a fer la digestió, per aportar amargor al àpat, per refrescar la boca, etc...

En aquest taller xarrarem de la historia tant de la ginebra com de la tònica, del perquè 
les combinen i quina elaboració tenen, finalment farem una degustació de gin tònic, 
sent vosaltres els cocktelers, tot un repte!

Material Requerit

Es pagaran 12€ en concepte de material al tallerista.

 

 ReeseCLloyd
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TAST DE VINS

Professor: Quim Piera
Dimecres, de 19.30 a 21.30 hores · Del 14 de gener al 4 de febrer
8 hores · Preu 28,07 €

Descripció

Us proposem un taller per tal de satisfer la creixent curiositat pel món del vi, donar 
coneixements per poder aconseguir aquells vins que més ens agradin i per sobre de tot 
divertir-nos i passar una molt bona estona tot prenen i aprenen a beure els nostres vins.

Programa

• Breu història del vi

• La compra dels vins i la conservació del vi a casa.

• Com servir el vi: temperatura, copes, decantadors.

• Identificació d’aromes.

• Origen, fabricació de les barriques de roure.

• Tast organolèptic: diferenciar els gustos i ubicar-los.

• Tast: vi blanc, vi blanc criança, vi rosat, vi negre, vi negre criança, vi dolç.

• Història del cava, varietats i vinificació del cava.

• Jerez & Montilla-Moriles: Vinificació i classificació.

Material Requerit

Hi haurà un suplement de 20€ per participant destinat a la compra dels ingredients, que 
s’haurà d’abonar al tallerista.
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66

TÉCNIQUES
XINESES PER
LA SALUT
Professora: Teresa Durán
Dilluns, de 9.30 a 11 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

La pràctica d’una GIMNÀSTICA ENERGÈTICA com el TAITXI-TXUAN, el CH’I 
KUNG (QiGong) i d’altres exercicis estretament relacionades amb aquestes discipli-
nes fa que el seu moviment tingui com a qualitat una transformació i reequilibri de 
l’energia interna del cos.

• Començarem els passos de la “FORMA” de 24 moviments

• Practicarem la respiració corporal o CH’I KUNG (QiGong).

• I l’exercici estàtic del T’ IEN SHIAO.

• Així com la meditació caminant dita KINING.
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68

AQUAREL·LA PER
A PRINCIPIANTS
Professora: Gabriela Galileo
Dimecres, de 10 a 12 hores · Del 14 de gener al 18 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

L’aquarel·la és una de les tècniques pictòriques més antigues que es coneixen. Aglutinar 
els pigments procedents de la terra i diluir-los en aigua ha estat des de sempre un recurs 
per a l’expressió artística molt valorat. Utilitzat des de l’Antic Egipte per a la confecció de 
papirs, passant pels paisatges de les pintures xineses, arriba al segle XX com a tècnica en 
l’àrea de la il·lustració. Avui dia és una tècnica consolidada i un gènere en si mateix que 
permet realitzar paisatges, bodegons o qualsevol altre projecte artístic.

L’objectiu d’aquest taller és introduir a totes aquelles persones que desitgin iniciar-se 
en la tècnica de l’aquarel·la, i embarcar-se en un coneixement que permetrà plasmar i 
expressar de forma espontània i subjectiva dels paisatges més motivadors.

Programa

• Introducció als materials. Quin tipus d’aquarel·les i pinzells he de comprar, i quins 
són els papers més recomanables?

• Teoria del color : repassant el que ja sabem sobre el tema : Colors primaris i secun-
daris, i incorporant nocions noves com Saturació del color, gamma freda i gamma 
càlida, i colors trencats.

• Nocions bàsiques de dibuix i clarobscur, que són la base de totes les tècniques pic-
tòriques. A través d’una sèrie d’exercicis pràctics, en cada classe s’anirà aprenent veu-
re i a observar l’entorn quotidià, percebre les llums i les ombres.

• Aprenentatge de diferents tècniques : Aguada, Humit sobre humit, i Humit sobre sec 
i a mesura que s’avanci s’anirà experimentant amb altres tècniques compatibles amb 
l’aquarel·la com l’ús de llapis, tinta xinesa o guaix i incorporant més recursos com la 
Reserva i el Rentat del color.

• Realització a classe d’un projecte final, un Bodegó la composició es farà en grup, 
triant els objectes o fruites i els colors.
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69

COMPRENENT
EL COLOR 
Professora: Gabriela Galileo
Dissabte, de 10 a 14 hores · 7 de març 
4 hores · Preu 14,04 €

Aquest taller està dirigit tant a qui treballa en el món de l’art, la pintura, el disseny, etc... 
com als principiants. Us proposo un acostament a teoria del color, a través d’uns exer-
cicis pràctics amb els quals es poden aconseguir les combinacions més harmonioses.

Es tracta d’aprendre a veure el que realment està allà, en lloc del que sabem sobre els 
colors dels objectes. Comprendre com els colors intervenen entre si, com jugar amb els 
matisos, valors, i la intensitat del color; o de quina manera transformar el color en el seu 
complementari.

Aconseguirem equilibrar el color en les nostres composicions, ja siguin natures mortes, 
paisatges, figures, composicions abstractes, o qualsevol altre gènere. En definitiva: com-
prendre la psicologia i l’harmonia del color respecte del seu entorn.
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70

DIBUIXA EL 
GUINARDÓ
Professora: Gabriela Galileo
Dissabte, de 10 a 13 hores · 14 de març 
3 hores · Preu 8,78 €

En aquest taller aprendrem a representar el que volem retratar. Saber localitzar el lloc i 
identificar l’escena urbana. Veurem fanals, cotxes, bústies de correus, semàfors, els ar-
bres: si mirem cap amunt les copes frondoses a la primavera, baixem la vista i veiem els 
seus troncs amb l’ombra que projecten a la cera... i hi ha molt més a veure.

Aprendrem també, nocions sobre perspectiva urbana i arquitectura, i com aplicar el 
poder de síntesi per aconseguir una bona composició.

Metodologia

La tècnica serà lliure: grafit, retoladors, aquarel·les, llapis de colors, ploma i tinta, bolí-
grafs,  etc... i una llibreta de dibuix de mida petita. Que tot sigui fàcil de portar, perquè 
abans d’asseure’ns a dibuixar hem de fer una passejada i buscar el nostre racó per posar-
nos mans a l’obra.
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PINTURA
A L’OLI
Professor: Daniel Cabrero
grup I:  Dijous, de 10.30 a 12.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març  
grup II:  Dimarts, de 17.30 a 19.30 hores · Del 13 de gener al 17 de març
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

Curs destinat a conèixer i perfeccionar les tècniques bàsiques de l’oli.

Objectius

Canalitzar idees vers uns resultats artístics i normatius.

Material requerit

Demanar full explicatiu del professor.

Nivell requerit

Dibuix elemental.
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TALLER 
D’ESCULTURA
Professora: Xavier Dols
Dilluns, de 19 a 21 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
20 hores · Preu 70,18 €

Taller de modelat i tècniques escultòriques

És un taller pràctic per aprendre a donar forma a la teva imaginació i descobrir l’escultura 
com a mitja d’expressió tridimensional.

Que faràs?

Començaràs fent un esbós de la idea, un primer dibuix a partir del qual realitzaràs 
una maqueta que et permeti planificar, modificar i observar com et quedarà l’escultura 
original. Treballaràs el fang que és un dels materials artístics més nobles i plàstics, que 
guarda els secrets del llenguatge escultòric a través dels temps.

Tot això utilitzant les diferents eines bàsiques de modelar, per anar agafant practica i 
agilitat. A part del fang també treballaràs altres materials per conèixer tècniques dife-
rents com per exemple fer motlles d’escaiola per reproduir l’escultura.

Què aconseguiràs?

Sense necessitat de tenir coneixements previs d’escultura, aprendràs a modelar d’una 
manera dinàmica i divertida. Sorprenent els teus amics amb la teva obra!
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TALLER DE 
POESIA
Professora: Laia López Manrique
Dijous, de 20 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

La poesia pot ser un viatge i una aventura. El taller és un espai pràctic dirigit a tots 
aquells que volen aprendre a llegir i a escriure poesia, o a compartir els seus textos i mi-
llorar-los. El plantegem com un obrador d’escriptura, un laboratori de lectures, d’anàlisi, 
de diàleg i de creació i joc amb el llenguatge de la poesia. Cada setmana proposarem 
una consigna d’escriptura  i llegirem i comentarem els textos presentats pels alumnes. 

Temari

• La forma poètica. El vers i el poema en prosa.

• La singularitat del llenguatge poètic.

• Les figures i els recursos literaris del poema.

• El punt de vista i les posicions dramàtiques. Poesia i ficció. El jo poètic.

• Poemes conceptuals i poemes narratius.

• L’haikú.

• Poesia experimental i poesia visual.
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TÈCNIQUES
DE DIBUIX
Professora: Gabriela Galileo
Dijous, de 20 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

El dibuix és una de les formes més immediates i accessibles d’expressió artística. Amb ma-
terials tan senzills com un tros de carbó o un llapis i un full de paper, es pot crear una 
composició, plasmar una idea o una impressió i capturar una atmosfera en només un ins-
tant. Qualsevol sigui el mitjà utilitzat per un artista, el dibuix serà una part crucial d’ell. 
Ray Smith 

Tots hem tingut alguna experiència amb el dibuix al llarg de la nostra vida. En aquest 
taller reconduirem aquestes experiències mitjançant l’aprenentatge de les diferents ma-
neres d’utilitzar les eines de dibuix. Utilitzarem llapis de grafit, llapis de colors, pastissos 
o carbonet, sempre sobre paper, per descobrir les diverses possibilitats d’expressió que 
cada eina ens ofereix. Alhora que repassarem i incorporarem algunes nocions de dibuix 
i composició. 

Contingut 

• Diferents tipus de traços amb grafit i carbonet. 

• Escala de grisos amb llapis de grafit i carbonet. 

• Com utilitzar aquests recursos en una composició. 

• Ombrejat i nocions de clarobscur, mitjançant l’estudi d’un dibuix d’algun artista reco-
negut. 

• El color: amb els llapis de color, repàs de la roda cromàtica. 

• Traços i barreja de colors amb llapis i pastissos. 

• Un treball final que reflectirà tot allò après al llarg del taller. 

Si tens materials porta’ls, segurament serviran per al nostre treball, si no els tens, se’t 
proporcionarà una llista de materials a la primera classe.
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BLUES PER A 
GUITARRA
Professor: Damian Dichi
Dissabte, de 10 a 13 hores · 14 de març 
3 hores · Preu 10,53 €

Una classe on veurem els elements bàsics des d’on desenvolupar l’estil del que neixen 
moltíssims gèneres musicals que escoltem avui en dia.

Iniciació en la rítmica, escales i secrets del Blues!

Programa

• HISTÒRIA DEL BLUES

• ACORDS DOMINANTS

• ESTRUCTURA BÀSICA

• INSTRUMENTACIÓ

• ESCALA PENTATÒNICA MAJOR

• ESCALA PENTATÒNICA MENOR

• “BLUE NOTE” (CROMATISME)

• ESCALA DE BLUES

• ALTRES ESTRUCTURES

• “TURNAROUND”

• EXEMPLES D’ESTILS (ÀUDIO)

Es requereix nivell inicial/intermedi, guitarra i llibreta per a anotacions.
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GUITARRA
ESPANYOLA
Professor: Damian Dichi
grup I:  Dijous, de 18.30 a 20 hores · Del 15 de gener al 19 de març
grup II:  Dijous, de 20 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Taller d’introducció a la guitarra espanyola on es treballarà conceptes com la tècnica, 
l’harmonia i l’execució de peces musicals, per iniciar o desenvolupar el coneixement 
d’aquest instrument.

• 2 sessions dedicades a la formació d’acords

• 1 sessió dedicada a iniciar les tècniques de la ma esquerra i escales

• 3 sessions dedicades a iniciar les tècniques de la ma dreta: rasgueig, puntejats, tre-
molos de 3 dits, picats, arpegiats, utilització del polsar... 

• 1 sessió dedicada a l’harmonia, formació d’acords, progresions harmòniques i llen-
guatge musical.

• 2 sessions dedicades a la interpretació de peces o obres musicals a escollir per alum-
ne o professor. 

Objectius

Iniciar a l’alumne en el coneixement i la tècnica de la guitarra espanyola.

Material requerit

Cada alumne haurà de portar una guitarra espanyola i llibreta.
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TALLER DE
CANT
Professora: Desiree Garcia
Divendres, de 12 a 13.30 hores · Del 16 de gener al 20 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

T’agrada cantar?

Voldríes fer els “primers pinitos”  com a cantant?

Fas servir indecuadament la teva veu parlada/cantada?

Aprendràs a utilitzar el teu  pròpi instrument i et divertiràs cantant.

Aquest taller està pensat tant per a persones que no han cantant  mai, com per aquelles 
que ja canten de manera solista o en un grup o coral i volen millorar la seva tècnica i 
treu-re’n el màxim partit de la seva veu,  per aquelles  que ja han fet classes però que 
ho tenen una mica “rovellat” i per a persones que utilitzen la veu com a eina de treball: 
presentadors, actors, locutors, professors, etc...

Objectius

Apendre a cantar en grup i com a solista de manera distesa, traient el màxim partit de 
la pròpia veu, sense forçar-la ni danyar-la innecessàriament. Gaudir del plaer de cantar 
d’una manera lúdica i divertida. Re-educar la veu parlada.
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80

BOLLYWOOD
Professora: Violane Fumaux
Iniciació:  Dimecres, de 18.45 a 20.15 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
Intermig:  Dimecres, de 20.15 a 21.45 hores · Del 14 de gener al 18 de març
15 hores · Preu 52,64 € 

Descripció

Ball del Nord de la Índia, és el ball de la felicitat i l’alegria, molt dinàmic.

Objectius

Una classe d’una hora i mitja intensiva per al benestar. Coordina els dos hemisferis del 
cervell, ajuda a mantenir la condició física i eleva l’estat d’ànim.

Material requerit

Roba còmoda.
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DANSA
AFRICANA
Professor: Robert Dokponnou
Dijous, de 20 a 21.30 hores · Del 15 de gener al 19 de març 
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Introducció a la cultura africana, coneixements de les danses i ritmes tradicionals de la 
part oest d’Àfrica.

Objectius

Treball de coordinació corporal, fomenta la creativitat i la interpretació, dansa molt 
enèrgica (millorar la condició física), estiraments i relaxació.

Material requerit

Roba còmoda
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DANSA DEL
VENTRE, AVANÇAT
Professora: Piedad Chavarro
Dilluns, de 20 a 22 hores · Del 12 de gener al 16 de març 
20 hores · Preu 70,18 €

Descripció

La Dansa del Ventre procedent de l’Orient Mitjà, s’ha convertit en un sistema efectiu per 
tal de potenciar l’autoestima, la sensualitat i la feminitat de la dona; a més, evoca a un 
art antic. Cada dia més conegut a occident per als seus efectes beneficiosos per la salut.

Objectius

• Relaxació i escalfament, durant uns 20 minuts.

• Correcció postular. 

• Desbloqueig del cos – ment amb música (coneixement i nou llenguatge per al teu 
cos, desbloquejant  tensions i emocions).

• Tècnica de passos (primer nivell per a principiants).

• Improvisació.

• Coreografia.

Material requerit

Roba còmoda. Per fer el taller de nivell mig s’ha d’haver fet abans el d’iniciació.
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DANSA DEL
VENTRE, INICIACIÓ
Professora: Piedad Chavarro
Dilluns, de 18.30 a 20 hores · Del 12 de gener al 16 de març
15 hores · Preu 52,64  €

Descripció

La Dansa del Ventre procedent de l’Orient Mitjà, s’ha convertit en un sistema efectiu per 
tal de potenciar l’autoestima, la sensualitat i la feminitat de la dona; a més, evoca a un 
art antic. Cada dia més conegut a occident per als seus efectes beneficiosos per la salut.

Objectius

• Relaxació i escalfament, durant uns 20 minuts.

• Correcció postular. 

• Desbloqueig del cos – ment amb música (coneixement i nou llenguatge per al teu 
cos, desbloquejant  tensions i emocions).

• Tècnica de passos (primer nivell per a principiants).

• Improvisació.

• Coreografia.

Material requerit

Roba còmoda. Per fer el taller de nivell mig s’ha d’haver fet abans el d’iniciació.
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TANGO

Professor: Paula Rey 
Dimecres, de 20 a 21 hores · Del 14 de gener al 18 de març 
10 hores · Preu 35,09 €

Descripció

Aquest curs d’iniciació al Tango el dediquem a aquelles persones que busquen alguna 
cosa nova, fer més amics, tenir sempre un pla disponible (ja que hi ha balls específics 
de Tango cada nit), moure el seu cos per obrir-se a la vida i conèixer una nova manera 
d’expressar-se.

En aquest curs, coneixerem els passos bàsics, aspectes de la musicalitat, l’abraçada, la 
caminada... sense descuidar els detalls tècnics, perquè a poc a poc vagis descobrint el 
teu propi ball. T’oferim un ensenyament personalitzat i una metodologia aplicada a les 
necessitats i evolució de cada estudiant.

A més, no cal assistir en parella ni tenir experiència prèvia. Aquest curs està ideat per-
què t’acostis al Tango, perquè descobreixis el que és viure i ballar abraçats i si decideixes 
continuar coneixent aquesta dansa, tinguis una base per començar classes en qualsevol 
escola com principiant i sense pors.

El tango argentí és una dansa popular que cada dia guanya més adeptes a Barcelona (i 
el món!) A Barcelona trobem cada vegada més noves propostes per anar a ballar desco-
brint la màgia del Tango.
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ZUMBA

Professor: Enrique Dorado 
Dilluns, de 20.30 a 22 · Del 12 de gener al 16 de març
15 hores · Preu 52,64 €

Descripció

Estàs preparat per divertir-te i posar-te en forma? El Zumba s’inspira en la música llati-
na i internacional per cremar calories mitjançant el ball. Anima’t i prova aquesta expe-
riencia que no et deixara indiferent.
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