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POESIA EN COLORS
Exposició de pintura – Sala Ignasi Vallhonesta
Del 1 al 18 de setembre de 2015
A càrrec: Herrero Sala
 
GAUDINT DE LA PINTURA
Exposició de pintura d’olis – Sala Ignasi Vallhoneta
Del 5 al 16 d’octubre de 2015
A càrrec de: Montserrat Jaumejuan
 
BARCELONA ÚNICA
Exposició de dibuix – Sala Ignasi Vallhonesta
Del 19 d’octubre al 7 de Novembre de 2015
A càrrec: Jaume Sagalés
 
CANTAUTORS/ES’15
Exposició  fotogràfica de l’edició de 17è concurs del cantau-
tors/es d’Horta-Guinardó – Sala Cafeteria
Del 1 al 18 de setembre de 2015
A càrrec: Equip de Centre Cívic

NATURA
Exposició de pintura- Sala Ignasi Vallhonesta
Del 9 al 28 de novembre de 2015
A càrrec de: Lídia Pelegero

•Tallers per nens i adults:
Divendres 16 d’octubre a les 18 hores: 
Sorpresa Halloween 
Divendres 20 de novembre a les 18 hores: 
Fundes per Tablet de goma EVA
Divendres 18 de desembre a les 18 hores: 
Guarniments de nadal

• Violència de gènere (25 novembre)

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Organitza: Associació Esportiva Sant Andreu
Dilluns, dimecres i divendres grups de 9.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous grups de 9 a 11 h

BAR-CAFETERIA
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 16 h
BARCELONA WIFI
BANC DEL TEMPS tots els dimarts de 9 a 13 hores
PUNT RECOLLIDA DE PILES
TAQUILLES PER BICIS PLEGABLES

CICLES

ALTRES ACTIVITATS

MAPA

SERVEIS

MANUALITATS

ADREÇA

EXPOSICIONS

TALLERS GENERALS IDIOMES

ANGLÈS
Prof. Lorenzo Mazzoni

Nivell 2
A aquest nivell intermig es treballarà el pas-
sat dels verbs. Was / were. Worked / got / 
went (past simple). I didn’t... Did you...? 
(past simple, negació i interrogació). I was 
doing (past continuous). I have done (pre-
sent perfect). Have you ever...? How long 
have you...? (Present perfect, etc.) Es se-
guirà el llibre “Essential Grammar in Use, 
Gramatica básica de la lengua inglesa, Edi-
torial Cambridge” de R. Murphy y F.G. Cle-
mente (Edición en español), con CD-rom.
Dimecres de 17.30 a 19 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre de 
2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €
Nivell 3
A aquest nivell es treballaran les formes Is 
done / was done (veu passiva). What are 
you doing tomorrow? I’m going to... (present 
amb significat futur). Will / Shall, etc. Es se-
guirà el llibre “Essential Grammar in Use, 
Gramatica básica de la lengua inglesa, Edi-
torial Cambridge” de R. Murphy y F.G. Cle-
mente (Edición en español), con CD-rom.
Dilluns de 12 a 14 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Al club de lectura en anglès llegirem i co-
mentarem llibres amb una explicació històri-
ca sobre l’autor i el drama narratiu. Aquest 
trimestre llegirem “The Last of the Mohi-
cans”, editorial Black Cat, distribuït per Vi-
cens Vives (Preu: 10 € amb CD).
Dilluns de 18 a 20 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

CONVERSA EN ANGLÈS
Al club de lectura en anglès llegirem i co-
mentarem llibres amb una explicació històri-
ca sobre l’autor i el drama narratiu. Aquest 
trimestre llegirem “The Last of the Mohi-
cans”, editorial Black Cat, distribuït per Vi-
cens Vives (Preu: 10 € amb CD).
Dimecres de 12 a 14 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

ITALIÀ
Prof. Lorenzo Mazzoni

ITALIÀ BÀSIC
Amb aquest taller inicial, es pretén donar els 
primers passos amb l’italià. Alfabet i pronun-
ciació. Substantius i adjectius. Pronoms per-
sonals. Present indicatiu verb Ser (Essere). 
Articles. Verb Tenir (Avere). Conjugacions 
verbs regulars, etc. Treballarem amb el lli-
bre “Nuovo Progetto Italiano 1, corso mul-
timediale di lingua e civiltà italiana” Livello 
elementare A1-A2, editorial EdiLingua, de T. 
Marin y S. Magnelli (con CD-rom).
Dimecres de 10 a 12 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

ITALIÀ AVANÇAT (LECTURA I CONVERSA)
Es seguirà la lectura del llibre “Marcovaldo, 
ovvero le stagioni in citta” d’Italo Calvino. “Mar-
covaldo o les estacions a la ciutat” va ser escrit 
a Torí l’any 1963. El llibre conté vint contes, 
cada un dels quals està dedicat a una estació 
de l’any i tenen com a element comú el seu 
protagonista, Marcovaldo. Aquest personatge 
representa el darrer exemplar d’una generació 
d’ingenus que busca, amb un candor astut, 
crear-se un espai habitable dins l’àrid desert 
de la ciutat. Amb una bona dosi de fantasia i 
d’ironia, Calvino no s’està, en aquesta faula 
moderna, de mostrar la seva denúncia per un 
món que no permet la vida lliure de les per-
sones, i ens proposa, a través de Marcovaldo, 
una visió diferent i alternativa del nostre entorn.
Dilluns de 16 a 18 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 2015
Taller de 20 hores - Preu: 70.18 €

De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 
Dissabtes de 16 a 21 h.
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IOGA-MATÍ
Prof. Laura Tornero

La paraula Ioga significa unió de les dife-
rents parts que ens constitueixen: el cos fí-
sic, energètic, emocional, mental i espiritual. 
Els objectius principals són millorar la salut 
i el benestar, guanyar flexibilitat i to muscu-
lar. Aprendre tècniques de respiració i, poc 
a poc, aprendre a centrar i calmar la ment.
Divendres de 10 a 12 h
Data: del 2 d’octubre al 4 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

IOGA- TARDA
Prof. Laura Tornero

La paraula Ioga significa unió de les dife-
rents parts que ens constitueixen: el cos fí-
sic, energètic, emocional, mental i espiritual. 
Els objectius principals són millorar la salut 
i el benestar, guanyar flexibilitat i to muscu-
lar. Aprendre tècniques de respiració i, poc 
a poc, aprendre a centrar i calmar la ment.
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Data: del 29 de setembre a l’1 de desem-
bre de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

ESTIRAMENTS
Prof. Iolanda Ezquerra

Sessió d’estiraments globals i actius de cadenes 
musculars que busquen reequilibrar la postura 
i millorar la consciència corporal alleujant ten-
sions musculars i articulars. Els exercicis es fan 
a poc a poc amb pauses respiratòries i els par-
ticipants els poden fer sense arribar a la fatiga.
Dimats i dijous d’ 11 a 12 h
Data: del 29 de setembre al 3 de desem-
bre de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

MOVIMENT REGENERADOR - KATSUGEN
Prof. Margarita Verga

Quan badallem, ens movem durant el som-
ni, sospirem o agafem un refredat, el nostre 
cos està autoregulant-se. D’aquesta manera 
s’elimina naturalment el cansament i les ten-
sions acumulades. En les classes aprendrem 
a sensibilitzar la columna vertebral i induir el 
moviment involuntari anomenat katsugen, 
permetent que s’alliberi la tensió sobrant.
Dimecres de 19.30 a 21.30h
Data: 30 de setembre al 2 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

TAI-TXI i TÈCNIQUES XINESES
Prof. Teresa Duran

Mitjançant aquestes tècniques mil·lenàries 
de moviments harmònics, treballarem per 
mantenir la flexibilitat i el benestar corporal, 
conservant la sensació de vitalitat. La seva 
pràctica no té límit d’edat.
Dilluns de 17 a 18.30 h
Data: 5 d’octubre al  14 de desembre de 
2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

QUIGONG (CH’I KUNG) 
Prof. Teresa Duran

Sèries de senzills moviments que incremen-
ten la flexibilitat muscular i d’articulacions i 
ajuden al bon funcionament dels òrgans in-
terns.
Dirigit a qualsevol persona que estigui inte-
ressada en harmonitzar el seu nivell físic i 
energètic corporal. 
Dilluns de 18.30 a 20 h
Data: 5 d’octubre al 14 de desembre de 
2015
Taller de 15 hores 
Preu: 52.64 €

SALUT

TIC INFORMÀTICA

Prof. Jaime Rodríguez

APRÉN A FER SERVIR ELS 
TEUS DISPOSITIUS 
(mòbil +tablet+ càmera fotos) 

Vols aprendre a fer servir els teus dispo-
sitius? Coneixerem i aprofundirem en l’ús 
dels principals dispositius tecnològics 
d’una manera pràctica. Veurem trucs i bo-
nes tècniques per treure el màxim profit al 
teu telèfon intel·ligent, tauleta o càmera de 
fotos digital.

Dijous de 16 a 17.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 € 

APROFITA LA TEVA TABLET 

Tens una tauleta i no saps com 
fer-la servir correctament? Veu-
rem d’una manera pràctica com configurar 
i fer un bon ús de la nostra tauleta. Apren-
drem tots els trucs i secrets, així com les 
principals aplicacions gratuïtes que ens per-
metran obtenir el màxim rendiment.
Dilluns 11.30 a 12.30 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 2015
Taller de 10 hores
Preu: 35.09 €

INTERNET PRÀCTIC  

Treu tot el profit a la xarxa! Descobrirem 
d’una manera pràctica les eines que ens pro-
porciona internet i com utilitzar-les. Apren-
drem a fer servir els principals recursos per 

poder-los utilitzar a la nostra vida diària. 
Es requereixen coneixements bàsics d’infor-
màtica per poder fer el curs.
Dijous de 17.30 a 19 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

APROFITA EL TEU SMARTPHONE 

Tens un telèfon intel·ligent i no li saps treure 
tot el profit? Aprendrem d’una manera pràc-
tica a configurar i fer servir correctament el 
nostre Smartphone. Veurem tots els trucs i 
secrets, així com les millors aplicacions gra-
tuïtes per treure’n el màxim rendiment.
Divendres de 12 a 13 h
Data: del 2 d’octubre al 4 de desembre 2015
Taller de 10 hores
Preu: 35.09 €

INFORMÀTICA PER APROFUNDIR

Aprofita al màxim el teu ordinador! Apren-
drem a organitzar correctament el nostre 
ordinador; veurem com administrar les nos-
tres carpetes i arxius, quins son els progra-
mes imprescindibles per fer-hi un bon ús i 
veurem com interactuar amb dispositius 
extraïbles com llapis de memòria, mòbil, cà-
mera de fotos... 

L’objectiu del curs es aprofundir en el fun-
cionament de l’ordinador i consolidar els co-
neixements informàtics bàsics.

Divendres de 9.30 a 11.30 h
Data: del 2 d’octubre al 4 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

 



CREACIÓ ARTÍSTICA

DIBUIX I PINTURA 
Prof. Marisa Ordoñez

Aquesta proposta pretén acostar als partici-
pants al dibuix o a la pintura sense tenir cap 
coneixement pictòric, o bé incrementar els 
coneixements que ja es puguin tenir. Tant 
l’art clàssic i tradicional, com les noves for-
mes d’expressió contemporànies: pintura 
a l’espàtula, abstracció, cubisme, pintura 
matèrica, collage etc., podran ser realitza-
des pels participants. El taller té com a ob-
jectiu, crear o interpretar imatges, formes, 
objectes o esdeveniments, tant amb formes 
realistes com abstractes. Es pretén també 
que cada participant segueixi el seu ritme i 
pugui realitzar l’obra que desitgi, dins de les 
seves possibilitats i les del taller.
Grup A
Dilluns de 10 a 12 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

Grup B
Dimecres de 9 a 11 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €
Grup C
Dimecres de 11.15 a 13.15 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

PRIMERES PÀGINES 
Escriure a partir de textos
Prof. Remei Romanos

L’objectiu d’aquest taller serà escriure 
històries a partir de les situacions, els 
personatges, l’estil... que ens plantegen 
les primeres pàgines d’algunes obres 
de la literatura contemporània catalana i 
mundial, alternant també gèneres literaris 
diversos.
Dimecres De 10 a 11.30 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

RECURSOS PERSONALS

PATCHWORK
Prof. Esther Pérez

La intenció dels cursos és donar a conèixer les 
diferents tècniques de costura que s’utilitzen 
en patchwork, i endinsar-nos en un fascinant 
món de colors i formes, però sempre amb un 
fi, fer tasques artesanals i molt actuals.
Dijous de 10.30 a 12.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

RECICLATGE 
Prof. Esther Pérez

Algú fa poc em va dir “reparat millor que 
nou”, això és el que m’agradaria transmetre 
en aquest curs de reciclatge. Donar forma i 
nova vida a objectes, robes que ja no ens 
fan servei i utilitzar materials que normal-
ment són de rebuig en la nostra vida diària. 
Acompanyeu-me i fem de coses normals 
coses extraordinàries.
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre de 
2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

DEL MERCAT A LA TAULA
Prof. Diego Molina

Taller on aprendrem tot el que es necessita 
saber de la cuina de mercat. Des d’escollir 
el millor producte al mercat fins a la presen-
tació final del plat. Farem tot tipus de recep-
tes sempre amb productes frescos de tem-
porada per garantir l’excel·lència del plat.
Dimarts de 10 a 12 h
Data: del 29 de setembre a l’1 de desem-
bre de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

FONS D’ARMARI  
Prof. Gemma Fradera

Sentir-se ben vestit aporta a les persones 
seguretat, impuls, facilita i millora les rela-
cions socials i estimula el bon humor.
Afegir, retirar i conservar seran les claus del 
que hem de fer per a crear un bon fons d’ar-
mari. La regla principal és la roba senzilla, 
però de qualitat , per a treure més partit a 
les peces.

És important que el fons d’armari pugui 
atendre qualsevol de les nostres necessi-
tats, com pot ser una jornada laboral, una 
festa o la roba de cap de setmana. No és 
el mateix fons d’armari per a una executiva 
que per a una estudiant.
Dilluns de 19 a 21 h
Data: 28 de setembre al 2 novembre de 
2015
Taller de 10 hores
Preu: 35.09 €

CREACIÓ ESCÈNICA I BALL

COUNTRY
Prof. Ana Modvala

Txecs, francesos, alemanys i anglo-celtes, 
van arribar a Amèrica amb el seu folklore. 
La gent que vivia al sud dels Estats Units, 
“els surenys”, van transformar el Folk dels 
seus avantpassats en el Hillbilly. Així neix 
aquesta dansa grupal, divertida que permet 
d’una manera lúdica mantenir-nos en forma 
i treballar la memòria.
Dilluns de 20 a 21.30 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

ZUMBA INICIACIÓ
Prof. Carles Castelló

Fundada el 2001, Zumba Fitness és una mar-
ca d’estil de vida mundial que barreja el condi-
cionament físic, l’entreteniment i la cultura en 
una experiència de ball. Les nostres classes 
de Zumba combinen música internacional 
amb coreografies fàcils de seguir per a totes 
les edats, per aconseguir un entrenament de 
tot el cos i sentir-se alegre i saludable!
Aquest és un taller d’iniciació.
Grup A 
Dilluns de 18.45 a 19.45 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 10 hores
Preu: 35.09 €
Grup B 
Dilluns de 20 a 21.30 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

BALLS DE SALÓ
Prof. Jordi Fabà

Amb aquest taller aprendrem els passos bà-
sics de tots aquells balls tradicionals i fes-
tius com el pasdoble, el vals, el merengue, 
la salsa, etc... per a què pugueu gaudir amb 
la vostra parella d’una bona sessió de ball. 
Cal venir amb parella.
Grup A
Dilluns de 20.35 a 21.35 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 10 hores
Preu: 35.09 €
Grup B
Divendres de 20 a 21.30 h
Data: del 2 d’octubre al 4 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €
Grup C
Dimarts de 20 a 21.30 h
Data: del 29 de setembre a l’1 de desem-
bre de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

BOLLYWOOD
Prof. M. José Bono

Qualsevol excusa és bona per aprendre la 
dansa del cine indi: Bollywood! ja sigui per-
què t’agrada l’Índia, moure’t, ballar, o les 
pel·lícules. A les classes treballarem molts 
moviments utilitzant passos dels balls més 
clàssics com Kathak o Bhangra mesclats 
amb free-style. També aprendrem noves co-
reografies, sempre sense oblidar-nos dels 
exercicis d’escalfament i sobretot de passar 
una bona estona! El Bollywood és divertit, 
serveix per desestressar-se, la seva música 
té molta energia i és molt alegre. Anima’t a 
ballar amb el ritme més exòtic!!
Dijous de 20 a 21.30h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

• Presencials: 
Data: del 14 al 23 i el dia 25 de setembre
Horari:
Matí: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
Tarda: Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 19 h

• On line: del 14 al 25 de setembre des de 
les 10 hores del dia 14 fins les 23.59 hores 
del dia 25 de setembre 
Web centre cívic: 
http:/ccivics.bcn.cat/matasiramis
Portal d’inscripcions: 
https://matasiramis.inscripcionscc.com/cci-
vic/families.xml

• Devolucions:
Els dies 23,25 28, 29 i 30 de setembre. 
Horari: 
Matí: de 10 a 13.30 hores 
Tarda: dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.

• Normativa
- Inici dels tallers: la setmana del 28 de se-
tembre.
- L’obtenció de la plaça serà per ordre d’ins-
cripció, que es formalitza amb el pagament.
- Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de 
portar el DNI.
- Els tallers són trimestrals i, per tant, no es 
conserva la plaça la resta de l’any.
- Si un taller no té un mínim d’inscrits serà 
anul·lat i es retornarà el seu import.

TALLERS TARDOR 2015

TALLERS INSTRUMENTALS

IDIOMES

Prof. Lorenzo Mazzoni

ANGLÈS NIVELL 1

Taller de nivell bàsic i elemental, on es tre-
ballarà el present dels verbs Am/is/are. Afir-
mació negació i interrogació. It´s cold, I´m 
hungry, I am doing (present continuous). I 
do/work/like etc. A les sessions se seguirà 
el llibre: “Essential Grammar in Use, Gra-
matica básica de la lengua inglesa, Editorial 
Cambridge” de R. Murphy y F.G. Clemente, 
amb CD-rom.
Dimecres de 16 a 17.30 h
Data:  30 de setembre al 2 desembre de 
2015
Taller de 15 hores
Preu:  27.23 €

TIC-INFORMÀTICA

Prof. Jaime Rodríguez

INFORMÀTICA - MATÍ

T’agradaria iniciar-te en la informàtica? Per-
drem la por a utilitzar l’ordinador; aclarirem 
conceptes i dissiparem els dubtes més co-
muns per tal de fer de l’ordinador una eina 
útil pel nostre dia a dia. 

L’objectiu del curs és conèixer que és un 
ordinador, quins avantatges ens pot propor-
cionar i aprendre a fer un bon ús.
Dilluns de 9.30 a 11 h
Data:  28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 27.23 €

TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

TALLERS GENERALS

CREACIÓ MUSICAL

GUITARRA Nivell 0
Prof. Jesús Mendiola

Vols aprendre a tocar la guitarra? En aquest ta-
ller aprendràs a tocar els acords bàsics, rítmica 
bàsica, i tot l’elemental de forma molt divertida 
per poder acompanyar les teves cançons fa-
vorites. És necessari portar instrument propi. 
Exclusivament guitarra espanyola.
Dimecres de 18.30 a 20 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre de 
2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

GUITARRA Nivell 1
Prof. Jesús Mendiola

Si ja saps tocar els acords bàsics, alguna 
rítmica, i estàs desitjant millorar la teva for-
ma de tocar (sigui quin sigui el teu nivell) 
aquest és el teu taller. Aprendrem a tocar 
acords amb celleta, acords amb setena, 
cançons tocades en grup, escales, compo-
sició bàsica, de forma molt divertida i eficaç. 
És necessari portar instrument propi. Exclu-
sivament guitarra espanyola.
Dimecres de 20 a 21.30 h
Data: 30 de setembre al 2 desembre de 
2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

CANT MODERN
Prof. Alicia Martel

En aquest taller aprendrem a reconèixer la 
nostra veu, a utilitzar-la correctament com 
a mitjà d’expressió musical i coneixerem 
la tècnica vocal del cant modern. L’objec-
tiu és que cada alumne escolti el so de la 
seva veu i senti les ressonàncies físiques 
dins del seu cos, treballant amb l’emissió 
de l’aire i la respiració, la profunditat de les 
emocions i l’art de la interpretació.
Grup A
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €
Grup B
Dijous de 19.30 a 21.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu:  70.18 €

SALUT

TAI-TXÍ – MATÍ
Prof. Regina Encinas

El Tai-txí és un mètode de treball global que 
implica cos, ment i cor. A partir d’una seqüèn-
cia de moviments realitzats amb calma trans-
formem la nostra energia. Amb la pràctica 
quotidiana del Tai-Txi s’harmonitza la respi-
ració i el moviment, s’equilibren els òrgans 
interns i s’enforteix el nostre estat de salut.
Grup A – iniciació
Dijous de 9 a 10.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €
Grup B
Dijous de 10.30 a 12.30 h
Data: de l’1 d’octubre al 3 de desembre 
de 2015
Taller de 20 hores
Preu: 70.18 €

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR - TARDA
Prof. Mercè Civit

Al taller de gimnàstica es treballarà la pos-
tura i la flexibilitat amb l’objectiu de reduir 
l’estrès, amb una metodologia relaxant.
Dilluns de 17 a 18.30 h
Data: 28 de setembre al 7 de desembre 
de 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €

GIMNÀSTICA PEL BENESTAR - MATÍ
Prof. Mercè Civit

Al taller de gimnàstica es treballarà la pos-
tura i la flexibilitat amb l’objectiu de reduir 
l’estrès, amb una metodologia relaxant.
Divendres de 12 a 13.30 h
Data: del 2 d’octubre al 4 de desembre 2015
Taller de 15 hores
Preu: 52.64 €


