
Matins - de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tardes - de dilluns a divendres de 15 a 21.45 h

Equipament: Sala d’actes (120 persones),
1 sala relacional, 3 sales de treball/polivalents,
1 aula taller, 1 aula arts plàstiques,
1 aula d’informàtica, 1 cuina
Gimnàs - sala polivalent

         https://ca-es.facebook.com/pages/Espai-Gatassa
         @espaigatassa

Equipament accessible
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SEGON TRIMESTRE
CURS 2018-2019

c. Josep Monserrat Cuadrada, 1
08303 · Mataró · 93 702 28 32
espaigatassa@ajmataro.cat
www.mataro.cat/espaigatassa

INSCRIPCIONS 2n TRIMESTRE CURS 2018-2019

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:
- Tallers trimestrals: Del 10 de desembre al 3 de gener
- Monogràfics i píndoles: Del 10 de desembre de 2018 fins a una setmana abans de l’ inici de l’activitat

ON S’HA DE FER LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ?
- Centre cívic Espai Gatassa (c. d’en Josep Monserrat Cuadrada, 1)
- www.mataro.cat/espaigatassa
- Oficines d’atenció ciutadana.

ON CONSULTAR LES LLISTES DE PERSONES ADMESES?
- Al mateix Espai Gatassa i a: www.mataro.cat/espaigatassa

COM FER EL PAGAMENT?
Si heu estat acceptats/des un cop publicades les llistes, el 4 de gener, rebreu per correu electrònic l’acceptació a l’activitat i adjunt, tant 
la carta de pagament com l’enllaç per pagar amb targeta de crèdit.
- Carta de pagament amb el codi de barres en qualsevol caixer de Bankia i CaixaBank
- A través del TPV (targeta de crèdit) 

PERIODE I DATA LIMIT DELS PAGAMENTS:
- Tallers trimestrals: del 4 al 10 de gener, un cop publicades les llistes de persones admeses el 4 de gener
- Monogràfics i píndoles: una setmana abans del seu inici, un cop rebuda la confirmació i acceptació de la plaça

 A TENIR EN COMPTE:
- Cada persona podrà realitzar un màxim de tres sol·licituds d’inscripció (que caldrà tramitar d’una en una) per a cada àmbit de:  
   tallers trimestrals, monogràfics , píndoles i dissabtes en família. Places limitades. En cas que la demanda superi l’oferta, les places  
   s’adjudicaran per sorteig i romandreu “en espera” d’alguna baixa.
- Pels tallers: Dansa per nadons, Baobab-dansa en família i Controla el teu robot 2: a l’hora d’adjudicar una plaça es donarà prioritat a 
   les famílies que hagin realitzat el taller en l’anterior trimestre donat que, aquest es considera una formació continuista.

QUEDA PROHIBIT NO 
VIURE CADA DIA COM SI 
FOS L’ÚLTIM SUSPIR
Pablo Neruda

Hi col·labora:

TALLERS ANUALS PROGRAMATS PER ENTITATS - ESPAI GATASSA

CULTURA DIGITAL

INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC
Espai per aprendre a utilitzar l’ordinador, 
editar textos, Internet i l’adreça de 
correu electrònic 

Dilluns i dimecres
de 10 a 12 h

Tallerista: Eva Sánchez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

INFORMÀTICA NIVELL MIG I 
ÚS DEL MÒBIL
Aprendrem a editar imatges, navegar 
per la xarxa i gestionar dades en el núvol 
digital. Millorarem l’ús del nostre mòbil i 
les seves aplicacions

Dijous i divendres
de 16 a 18 h

Tallerista: Eva Sánchez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

CREATIVITAT

DIBUIX I PINTURA
Espai per experimentar amb diverses 
tècniques de pintura

Dimarts de 9.30 a 12 h
i/o dijous de 15.10 a 17.30 h

Tallerista: Sílvia Galdeano

Preu un dia a la setmana: 24 €/mes 
(material inclòs)

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

GASTRONOMIA

EXPRESSIÓ CORPORAL I MÚSICA

LOS SABORES DE NUESTROS 
RECUERDOS
Espai per aprendre, de manera  
voluntària, a cuinar plats tradicionals 
passant una bona estona

Dimecres de 19 a 21.30 h

Tallerista: Pedro Barroso Gil - Associació 
Cultural Cerdanyola

Preu: gratuït

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dimecres de 19 a 21.30 h

TALLER DE CUINA PER A 
INFANTS
Espai per cuinar plats d’arreu del món, 
tot practicant la llengua àrab

Dimarts de 17 a 19.30 h (quinzenal) 

Tallerista: Nahla Majdoubi - Associació 
Hidaya

Informació i inscripcions: Ass. Hidaya 
(c. dels Montcada, 18 - 935363032)

ESPAI DE LABORS: PUNT, 
MITJA I GANXET
Descobreix, millora o comparteix l’espai 
per realitzar diversos tipus de labors

Dimarts i dijous 
de 9.30 a 12 h

Tallerista: Antonia de Àvila

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

ESPAI DE PUNT DE CREU I 
IUGOSLAU
Aprèn les tècniques de punt de creu, 
punt iugoslau

Dilluns i divendres de 16 a 19 h

Tallerista: Mayte Rodríguez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

ESPAI DE PATCHWORK
Crea les teves pròpies peces amb 
patchwork

Dimecres de 16 a 18 h

Tallerista: Felicidad Maya

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

BALL I FITNESS
Tonifica el teu cos amb exercicis aeròbics 
i passa una bona aprenent coreografies

Dimarts de 18.30 a 20 h  

Tallerista: Mercè Costa

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

IOGA
Cuida el teu cos i relaxa la teva ment 
practicant exercicis de kundali ioga

Dimarts de 9.30 a 11 h  
i dijous de 10.20 a 11.20 h

Tallerista: Daniel Martínez

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

COUNTRY I GIMNÀSTICA
Tonifica, balla i aprèn coreografies a 
ritme de country

Divendres de 17.45 a 19 h

Tallerista: Mercè Costa

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

REIKI
Sessions de la teràpia oriental, de  
curació natural, a través de l’energia 
vital per obtenir pau i equilibri a tots els 
nivells; físic i emocional

Dimecres de 10.30 a 12.30 h

Tallerista: Eugènia Mugnani

Informació i inscripcions: AV Cerdanyola
(c. de València, 92-94 - tel. 937999637)
Cal fer-se soci

CORAL LA TOSCANA
Si t’agrada cantar en una coral: dona 
o home, jove o gran, vine a cantar amb 
nosaltres

Dilluns i dimarts de 18.30 a 20.30 h

Associació Cultural de Cerdanyola

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
dilluns o dimarts

BALL EN LÍNIA
Ballarem coreografies, treballant el 
cos amb exercici aeròbic potenciant la 
memòria i la coordinació.
Una bona manera de relacionar-se

Dimarts de 10.30 a 11.30 h
i/o dimecres 9.30 a 10.30 h

Associació de Gent Gran Cerdanyola

Informació i inscripcions: Espai Gatassa, 
els dimarts a les 10.30 h

Per rebre informació i inscriure’s als tallers organitzats per l’Associació de Veïns de Cerdanyola (AAVV), caldrà fer-se soci adreçant-se a: c/ de València, 92-94 – 937999637 
Horari: De dilluns a dimecres de 18 a 20 h.

BALL I GIMNÀSTICA DONES

ÀRAB PER A INFANTS

Dilluns de 15.15 a 16.15 h

Informació i inscripcions: Ass. Hidaya 
(c. dels Montcada, 18 - 935363032)

Entre 10 i 15 anys

Dilluns de 17.30 a 19.30 h i 
dimecres de 17.30 a 19.30 h

Informació i inscripcions: Ass. Hidaya 
(c. dels Montcada, 18 - 935363032)



Projecció documental

Organitza: Associació Cultural de Cerdanyola, Cultura Mataró, Clacks i DOCSBcn

EXPRESSIÓ CORPORAL

DANSA PER A NADONS
Codi inscripció: EG-1

TALLERS TRIMESTRALS - del 14 de gener al 5 d’abril de 2019

Edat: infant entre 6 i 18 mesos i adult

Potenciarem el vincle entre mare/pare 
i nadó a través de propostes de dansa i 
expressió corporal, de sons i moviments 
naturals propis d’aquesta etapa. 
Un espai de respecte per compartir 
experiències i sensacions amb altres 
famílies.

En col·laboració amb Aula de Teatre 
(Direcció de Cultura)

Dotze sessions d’una hora

Dijous de 16.30 a 17.30h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Cristina Castellà

CULTURA DIGITAL

SALUT

PILATES AERI
Codi inscripció GRUP 1: EG-10 
Codi inscripció GRUP 2: EG-11
Codi inscripció GRUP 3: EG-12 
Codi inscripció GRUP 4: EG-13

Edat: a partir de 16 anys i adults

Treball de Pilates en què s’utilitza com 
a eina principal un gronxador de tela. 
Permet treballar de manera efectiva la 
musculatura, l’esquena i l’abdomen.  
A tenir en compte que es realitzaran 
postures d’inversió i en suspensió.

Dotze sessions d’una hora cada grup

GRUP 1: Dijous de 19.00 a 20.00 h
GRUP 2: Dijous de 20.15 a 21.15 h
GRUP 3: Dimecres de 17.15 a 18.15h
GRUP 4: Dimecres de 20.00 a 21.00h

Preu (per a cada grup): 43,80 €/trimestre

Tallerista grups 1 i 2: Tatiana Cortez
Tallerista grups 3 i 4: Gisela Caldas

PILATES AERI INFANTIL
Codi inscripció: EG-14

Edat: a partir de 8 anys

Una manera divertida de relaxar els 
petits, enfortir la musculatura i corregir 
hàbits posturals. Treball de pilates en 
què s’utilitza com a eina principal el 
gronxador de tela. Es realitzaran postu-
res de suspensió adaptades a l’infant.

Dotze sessions d’una hora

Dimarts de 17.15 a 18.15 h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Gisela Caldas

PILATES MATÍ
Codi inscripció GRUP 1: EG-15 
Codi inscripció GRUP 2: EG-16

Edat: per a adults

Comparteix un espai per aprendre a 
cuidar el teu cos amb el mètode Pilates.

Onze sessions d’una hora cada grup

GRUP 1: Dimarts d’11.45 a 12.45h
GRUP 2: Dijous d’11.45 a 12.45h

Preu (per a cada grup): 40,15 €/trimestre

Tallerista: Almudena Ferreira

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA - MATÍ

IOGA EN FAMÍLIA
Codi inscripció: EG-23

Edat: adult i un infant a partir de 5 anys

Aquesta pràctica en família us facilitarà 
obrir un nou canal de comunicació entre 
pares i fills. Una disciplina que ajuda 
a fer fluïda la comunicació i a millorar 
l’atenció i la gestió de les emocions.

De l’1 de febrer al 29 de març

Nou sessions d’una hora

Divendres de 17.30 a 18.30h

Preu: 32,85 €/trimestre

Tallerista: Alicia Blanco

GASTRONOMIA

A TAULA!
Codi inscripció: EG-25

Edat: per a adults

Coneix i aprèn a cuinar receptes  
alternatives. Amb aliments saludables, 
sense sucre o d’altres com la cuina  
vegetariana, vegana o plats gurmet.

Del 4 de febrer al 25 de març

Set sessions de dues hores

Dilluns de 19.15 a 21.15h

Preu: 56,70 €/trimestre

Tallersites:  Núria Lladó 
 Alexandra Gutiérrez

CREATIVITAT

ESPAI DE CREATIVITAT
Codi inscripció: EG-26

Edat: entre 6 i 12 anys

El còctel per a l’aprenentatge: joc i  
art. Treballarem les emocions mentre 
experimenten nous materials, coneixent  
artistes i aprenent tècniques plàstiques. 
Deixarem la porta oberta a l’expressió 
lliure, el joc i la creativitat.

Del 7 de febrer al 4 d’abril

Nou sessions d’una hora i quart

Dijous de 17.30 a 18.45h

Preu: 45,56 €/trimestre

Talleristes: Ruth i Titti

MONOGRÀFICS

GASTRONOMIA

PETIT CUINER - DOLÇ I SALAT
Codi inscripció: EG-27

Edat: entre 6 i 8 anys

Descobreix receptes per fer berenars i 
postres divertits, i cuina-les per deixar 
bocabadada a tota la família. 

Dues sessions de dues hores

Divendres 1 i 8 de febrer de 17.15 a 19.15h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Anna Rico

DISSABTES EN FAMÍLIA
Un dissabte al mes programem activitats 
familiars gratuïtes per oferir un espai 
lúdic de relació entre mares, pares i fills 
al voltant de les diferents disciplines que 
desenvolupem a l’Espai Gatassa. 

Inscripcions a: 
www.mataro.cat/espaigatassa  
i a l’Espai Gatassa

Aquest trimestre proposem:

TITELLES DE FELTRE
Codi inscripció: EG-47

Edat: adult i infant a partir de 6 anys

A partir de peces de feltre de diferents 
colors posarem fil a l’agulla per crear 
uns titelles de dit...  
I un cop acabats, que comenci la funció!

Tallersita: Ester Martínez

EXPOSICIONS
A l’espai expositiu volem aportar mostres de fotografia, pintura, il·lustració, etc. per fer-ne 
un lloc de comunicació entre artista i espectador.  

Envia’ns la teva proposta a: espaigatassa@ajmataro.cat

“DIBUIXANT CAMINS I  
RACONS”
Del 8 al 30 de gener

Obres que neixen de dues aficions: 
dibuixar i caminar. Dibuixos i aquarel·les 
d’indrets contemplats per l’autor.  
Tècniques mixtes: plumilla, tinta i 
aquarel·la

Manel Morral, Associació Sant Lluc

ESCOLTA I CONEIX

Codi inscripció: EG-19

Edat: per a adults

Gimnàstica combinada amb respiracions 
per a tonificar la faixa abdominal, el sòl 
pelvià, millorar postura i normalitzar 
tensions.

Dotze sessions d’una hora

Divendres de 9.15 10.15h

Preu: 43,80 €/trimestre

Talleristes: Guillermo Alarcón

23 de febrer de 10.30 a 12.30 h

BALLEM PER CARNESTOLTES
Codi inscripció: EG-46

Edat: adult i infant a partir de 6 anys

Reines i reis del carnaval per un dia!
Aprendrem a ballar la lambada,  i les  
coreos de les comparses carnavales-
ques... entre d’altres sorpreses!

Tallerista: Tatiana Cortez

9 de febrer de 10.30 a 12.30

FEM PIRULETES DE  
XOCOLATA
Codi inscripció: EG-48

Edat: adult i infant a partir de 6 anys

Coneixerem i aprendrem la tècnica del 
mestre xocolater per fer les piruletes 
originals i saboroses!  Sorpreneu als 
amics i a la família amb divertides 
piruletes de xocolata elaborades amb 
espècies, fruites i d’altres

Ruth del Valle

23 de març de 10.30 a 12.30

“FOTOGRAFIES DEL CAMÍ
Emocions: Energia en  
moviment”
Del 5 al 28 de febrer

Som artistes, exploradors i viatgers de la 
vida, un camí ple d’ emocions i canvis.

Mary Lechuga Ozáez, escriptora 
d’imatges

“TOCATS” PEL TE
Deixa’t emportar per la fragància i  
espiritualitat d’una de les begudes 
més populars del món. Un recorregut 
sensorial per a conèixer des dels seus 
beneficis per a la salut, fins a la  
satisfacció de beure la infusió.

Manoli Garcia

Dijous 7 de febrer a les 19h

QUÈ ÉS UN FONS D’ARMARI?
Tens clar quins colors de la roba  
t’afavoreixen? Vols seguir les tendències 
de la moda o preferiries combinar i crear 
el teu propi estil? Vine i respondrem als 
teus dubtes d’imatge.

Carme Torres, estilista i dissenyadora

Dijous 21 de març a les 19h

ESPAI PLURAL

DOCUMENTAL DEL MES
25 de gener, 22 de febrer i 29 de març a les 19 h

DESCOBRIM UN ARTISTA
“Nice to Meet Me”
Del 5 al 29 de març

Obres que parlen de l’entorn familiar 
i quotidià, amb referències a la pròpia 
infantesa. Il·lustracions, amb tècnica 
mixta sobre suport tèxtil o tambors de 
brodar. Obres grans de pintura acrílica 
sobre fusta, amb personatges i els seus 
habitacles.

Marta Floriach, pintora i dibuixant

BAOBAB: DANSA EN FAMÍLIA
Codi inscripció: EG-2

Edat: infant entre 18 i 36 mesos i adult

El moviment és la via de comunicació 
innata a totes les persones i necessari 
pel desenvolupament o el creixement 
dels més petits. Un espai per compartir 
amb ells l’experiència del moviment com 
a expressió, relació i comunicació.

En col·laboració amb Aula de Teatre 
(Direcció de Cultura)

Dotze sessions d’una hora

Dijous de 17.30 a 18.30h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Cristina Castellà

CAPOEIRA
Codi inscripció: EG-3

Edat: a partir de 12 anys i adults

Aprèn el moviment de la cultura  
brasilera amb la música i els ritmes que 
et permetran moure’t àgil, potenciar els 
reflexos i l’equilibri.

Dotze sessions d’una hora

Dilluns de 18.45 a 19.45h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Guillermo Alarcón

TANGO
Codi inscripció: EG-4

Edat: per a adults, amb i sense parella

Una dansa sensual amb parella abraçada 
que proposa una relació emocional de 
cada persona amb el seu propi cos i dels 
cossos dels ballarins entre si.

Dotze sessions d’una hora

Divendres de 20.30 a 21.30h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Marie Vitoux

MIX DANCE
Codi inscripció: EG-5

Edat: per a joves i adults

Aprèn a ballar diferents estils amb  
música actual; bachata, hiphop,  
sexystyle... 

Dotze sessions d’una hora

Dimecres de 18.30 a 19.30h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Arlet Micó

FUNKY YOUNG
Codi inscripció: EG-6

Edat: per a joves

Vols aprendre a ballar fusió de jazz, 
breack dance, ritmes afro i dansa 
contemporània? Doncs aquest és el teu 
taller!

Nou sessions d’una hora

De l’1 de febrer al 29 de març

Divendres de 16.30 a 17.30h

Preu: 32,85 €/trimestre

Tallerista: Ingrid Rivera

CONTROLA   
EL TEU ROBOT - 1
Codi inscripció: EG-7

Edat: a partir de 7 anys

Iniciació a la programació, compartint les 
matemàtiques i les emocions. Scratch i 
funcions variables. Aprendran el control i 
les seqüències per moure un robot.

Dotze sessions d’una hora

Dilluns de 17.15 a 18.15 h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Edukem-nos

CONTROLA   
EL TEU ROBOT - 2
Codi inscripció: EG-8

Edat: a partir de 7 anys

Ens iniciem en la creació de jocs amb 
Micro Bit. Diferents usos d’aquesta 
placa, sensors , creació de robots i nous 
projectes. Cal haver cursat el taller en 
l’anterior trimestre.

Dotze sessions d’una hora

Dimarts de 17.15 a 18.15 h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Edukem-nos

YOUTUBERS
Codi inscripció: EG-9

Edat: a partir d’11 anys

El taller de creació artística que els  
donarà eines per a passar de ser consu-
midors a ser creadors. Aprenentatge de 
les bases del llenguatge audiovisual. Una 
alternativa d’oci constructiva i crítica. 
Crearan un producte innovador gravat 
amb l’ordinador i mòbil.

Dotze sessions d’una hora

Dijous de 18.15 a 19.15h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Edukem-nos

PILATES TARDA
Codi inscripció GRUP 1: EG-17 
Codi inscripció GRUP 2: EG-18

Edat: per a adults

Comparteix un espai per aprendre a 
cuidar el teu cos amb el mètode Pilates.

Dotze sessions d’una hora cada grup

GRUP 1: Divendres de 15.15 a 16.15h
GRUP 2: Dilluns de 17.30 a 18.30h

Preu (per a cada grup): 43,80 €/trimestre

Tallerista grup 1: Núria Núñez 
Tallerista grup 2: Guillermo Alarcón

GIMNÀSTICA ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA - TARDA
Codi inscripció GRUP 1: EG-20 
Codi inscripció GRUP 2: EG-21

Edat: per a adults

Gimnàstica combinada amb respiracions 
per a tonificar la faixa abdominal, el sòl 
pelvià, millorar postura i normalitzar 
tensions.

Dotze sessions d’una hora cada grup

GRUP 1: Dimecres de 15.15 a 16.15h
GRUP 2: Dijous de 15.15 a 16.15h

Preu (per a cada grup): 43,80 €/trimestre

Talleristes:  Núria Núñez

MOVE DANCE
Codi inscripció: EG-22

Edat: per a adults

Estàs preparat/da  per divertir-te i 
posar-te en forma? fusiona el ball amb 
exercicis de l’entrenament  
cardiovascular. Tonifica mentre realitzes 
passos senzills a ritme de zumba!

Dotze sessions d’una hora

Dilluns de 20 a 21h

Preu: 43,80 €/trimestre

Tallerista: Mónica Ruiz

CREIXEMENT PERSONAL

MOVIMENT CONSCIENT
Codi inscripció: EG-24

Edat: per a adults

Una proposta corporal que ens permetrà 
alliberar tensions, desfer la rigidesa 
mental i corporal, connectar amb la 
nostra alegria i espontaneïtat i accedir al 
nostre interior . Moviment i relaxació.

Del 17 de gener al 14 de març

Nou sessions d’una hora

Dijous de 19 a 20h

Preu: 32,85 €/trimestre

Tallerista: Ruth Chacón

GRAN CUINER - DOLÇ I SALAT
Codi inscripció: EG-28

Edat: entre 9 i 12 anys

Aprèn a cuinar les receptes de postres
divertits i plats que et convertiran en 
un xef!

Dues sessions de dues hores

Divendres 15 i 22 de febrer  
de 17.15 a 19.15h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Ruth del Valle

OMPLE EL TEU REBOST! - 1
Vinagres i olis aromàtics a taula!
Codi inscripció: EG-29

Edat: per a adults

Coneix les propietats de l’oli i del vinagre.  
Receptes amb olis, vinagres i sals 
aromàtiques.

Dues sessions de dues hores

Dijous 24 i 31 de gener de 19 a 21h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Àngels Mercader

OMPLE EL TEU REBOST! - 2
Plantes, fruits i espècies a taula!
Codi inscripció: EG-30

Edat: per a adults

Ús de plantes a la cuina i receptes amb 
fruits i espècies.

Dues sessions de dues hores

Dijous 14 i 21 de març de 19 a 21h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Àngels Mercader

CUINES DEL MÓN EN FAMÍLIA
LET’S COOK!
Codi inscripció: EG-31

Edat: infant a partir de 6 anys i un adult

Aprendrem a cuinar receptes en família,
i amb anglès. Menjar , cultura, diversió 
i anglès són els ingredients del taller 
per aprendre vocabulari d’una manera 
divertida.

Dues sessions de dues hores

Divendres 18 i 25 de gener  
de 17.15 a 19.15h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Anna Rico

CUINES DEL MÓN EN FAMÍLIA
LASS UNS KOCHEN!
Codi inscripció: EG-32

Edat: infant a partir de 6 anys i un adult

Un taller per a aprendre a cuinar  
receptes típiques del país. Olors,  
textures i ingredients típics mentre 
aprenem vocabulari alemany.

Dues sessions de dues hores

Divendres 22 i 29 de març  
de 17.15 a 19.15h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Anna Santiña

QUICHES, COQUES I CRESTES
Codi inscripció: EG-33

Edat: per a joves i adults

Si t’agraden les quiches i les coques 
i vols aprendre a cuinar-ne, vine i 
aprendràs les receptes bàsiques, per a 
diferents ocasions i d’ altres alternatives 
i saludables. 

Dues sessions de dues hores

Dijous 14 i 21 de febrer de 19 a 21h 

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Ruth del Valle

EXPRESSIÓ CORPORAL

QUÈ EM DIU EL MEU COS?
Codi inscripció: EG-34

Edat: per a dones

El moviment i la consciència corporal per 
recuperar l’equilibri amb l’organisme. 
Abordarem la sensibilitat amb una disci-
plina artística per a identificar i apoderar 
fortaleses i recursos. Treballarem els 
límits amb l’entorn i amb les altres 
persones enfortint l’autoestima.

Quatre sessions d’una hora

Del 14 de març al 4 d’abril

Dijous de 20.10 a 21.10h

Preu: 14,60 € les quatre sessions

Tallerista: Ruth Chacón

SALUT

ESQUENA SANA
Codi inscripció: EG-35

Edat: per a adults

Cuidar el nostre cos re educant les
nostres postures. Aprendrem a ser  
conscients de la nostra alienació  
postural i de la nostra respiració per 
corregir i millorar la nostra salut.

Quatre sessions d’una hora

De l’1 al 22 de març, divendres de 19 a 20h

Preu: 14,60 € les quatre sessions

Tallerista: Alicia Blanco

CREIXEMENT PERSONAL

KINESILOGIA
Codi inscripció: EG-36

Edat: per a adults

Necessites solucions pràctiques per 
millorar allò que no va del tot bé? 
Descobreix els aliments que et són més 
saludables i quines coses i ambients són 
els que t’ estressen. Eines pràctiques per 
al dia a dia i per aplicar en cada moment.

Quatre sessions d’una hora i mitja

Del 15 de gener al 5 de febrer
Dimarts de 19.15 a 20.45h

Preu: 21,90 € les quatre sessions

Tallerista: David Galdeano

EL PAPER ÉS EL 
NOSTRE MIRALL
Codi inscripció: EG-37

Edat: per a adults

Taller d’ autoconeixement amb  
escriptura terapèutica i eines PNL.
Què passaria si a través de la teva  
escriptura, de les teves paraules,   
poguessis canviar allò que penses, allò 
que creus, allò que et limita? L’escriptura 
ens permetrà alliberar càrregues  
emocionals i ens ajudarà assolir el 
nostre objectiu.

Quatre sessions d’una hora i mitja

Del 6 al 27 de febrer, dimecres de 20 a 21.30h

Preu: 21,90 € les quatre sessions

Tallerista: Anna Moore

CULTURA DIGITAL

COSPACE:
Crea i explora amb el món
tridimensional!
Codi inscripció: EG-38

Edat: per a infants entre 9 i 12 anys

Desenvoluparem les idees dels infants 
amb recursos pedagògics per a  que  
gaudeixin programant des d’una  
plataforma , els personatges, moviments 
i històries en 3D.

Tres sessions de dues hores

13, 20 i 27 de març de 17.15 a les 19.15h

Preu: 24,30 € les tres sessions

Tallerista: Edukem-nos

CREATIVITAT

FLORS I VIOLES
Codi inscripció: EG-39

Edat: per a joves i adults

Coneixements teòrics i pràctics per a  
l’elaboració de diferents tipus de rams, 
centres i arreglo de plantes.

Dues sessions de dues hores

Dilluns 4 i 11 de març de 19 a 21h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Floristeria La Flor

SUMINAGASHI: Tinta flotant
Codi inscripció: EG-40

Edat: per a joves i adults

Aprèn a elaborar el teu paper jaspiat o 
d’aigües. Crea uns vistosos efectes 
marbrejats amb la tècnica gràfica 
japonesa per decorar , enquadernar o
com a obra final per a dibuixos, gravats, 
targetes...

Dues sessions de dues hores

Dimarts 5 i 12 de març de 18.30 a 20.30h

Preu: 16,20 € les dues sessions

Tallerista: Olga Serral

PÍNDOLES

“TOCATS” PER LA XOCOLATA
Codi inscripció: EG-41

Edat: per a adults

Un taller pensat pels amants del cacau.
Endinsat en el mon de la xocolata i aprèn 
a elaborar rajoles, bombons, trufats...

Una sessió de dues hores i mitja

Dilluns 18 de febrer de 19 a 21.30h

Preu: 10,12 €

Tallerista: Pastisseria La Avenida

FORMATGES VEGANS
Codi inscripció: EG-42

Edat: per a adults

L’ampli ventall d’aquest aliment el fa 
irresistible per a certs paladars però hi 
ha un món a descobrir: el món dels  
formatges vegans. Coneixerem diferents 
varietats i elaborarem algunes  
d’aquestes delícies.

Una sessió de dues hores i mitja

Divendres 5 d’abril de 19 a 21.30h

Preu: 10,12 € Tallerista: Manoli Garcia

AMANTS DE LA MEL
Codi inscripció: EG-43

Edat: per a adults

Coneix les diferents varietats mono 
florals. Què és la mel untable? Apunta’t 
al taller i coneixeràs molt bé  aquest dolç 
i mil·lenari ingredient , i com gaudir-ne 
a la cuina!

Una sessió de dues hores

Dijous 4 d’abril de 19 a 21h

Preu: 8,10 € Tallerista: Àngels Mercader

HIDRATACIÓ NATURAL
Codi inscripció: EG-44

Edat: per a adults

Elabora la teva pròpia crema natural 
hidratant per aquest hivern. Cuida les  
teves mans i el teu cos segons  
necessitats a més  de ser respectuós/a 
amb el medi ambient.

Una sessió de dues hores

Dimecres 6 de febrer de 19 a 21h

Preu: 8,10 € Tallerista: Mercè Rodríguez

LLUEIX SALUT: Cabell i ungles
Codi inscripció: EG-45

Edat: per a adults

Elabora els teus productes naturals per
enfortit, aquest hivern,  les ungles i per 
a recuperar la vitalitat del teu cabell. 
Cuida el teu cos sent respectuós/a amb 
el medi ambient.

Una sessió de dues hores

Dimecres 6 de març de 19 a 21h

Preu: 8,10 € Tallerista: Mercè Rodríguez

INSCRIPCIONS: Del 10 de desembre de 
2018 fins a una setmana abans de l’ inici 
de l’activitat

INSCRIPCIONS: Del 10 de desembre de 
2018 fins a una setmana abans de l’ inici 
de l’activitat

COM MILLORAR EL VINCLE AMB EL NOSTRE ADOLESCENT I JOVE
L’ adolescència és un moment sensible per a les relacions, alhora que decisiu.  
Us proposem una mirada des del reconeixement, la llibertat i la capacitat de decisió dels 
propis adolescents reforçant la figura familiar des de l’acompanyament. Eines per gestionar 
els problemes freqüents , per entendre als joves i conviure.

Jose Jiménez, director projecte socioeducatiu Districte Jove de Terrassa

Dimarts 29 de gener a les 19h


