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*ANGLES 1R Dimarts 17:00-18:00

Professor(s): TERAN DIEGO, AMERICA Periodicitat: ANUAL

És un curs per persones que tenen poc coneixement de l’idioma. S’estudia gramàtica i vocabulari.

*ANGLÈS CONVERSA Dimarts 17:00-18:00

Professor(s): MUNTAÑOLA GINE, MONTSERRAT Periodicitat: ANUAL

Cada dia es proposarà un text que es llegirà a classe, en corregirem les faltes i després mantindrem una 

conversa en Anglès. Cal tenir coneixement de la llengua.

*ANGLÈS CONVERSA -SHIRLEY Dimarts 10:00-11:00

Professor(s): SHIRLEY ANN JANES Periodicitat: ANUAL

A classe es comença llegint un text entre totes i tots els assistents; posteriorment es comenta i es 

desenvolupa una conversa. Cal tenir coneixement de la llengua.

*ANGLÈS INICI Dimecres 12:00-13:00

Professor(s): CORTES RAIDO, LAURA Periodicitat: ANUAL

És un curs per persones que no tenen cap (o molt poc) coneixement de l’idioma. S’estudia gramàtica i 

vocabulari. Es pot dir que és per principiants.

*CASTANYOLES AVANÇAT (DIVENDRES) Divendres 11:00-12:00

Professor(s): SÁNCHEZ, JORDI Periodicitat: TRIM.

Cal tenir un nivell elevat i coneixements de l'instrument. Perfeccionarem la tècnica a través de les classes. 

Cal portar castanyoles.

*CASTANYOLES INICI (DIJOUS) Dijous 10:00-11:00

Professor(s): SÁNCHEZ, JORDI Periodicitat: TRIM.

En aquest curs aprendreu a tocar l'instrument de les castanyoles. Cal portar castanyoles.

*CATALÀ 1R Dilluns 11:00-12:30

Professor(s): PARÉS  VIVES, MARGARIDA Periodicitat: ANUAL

El curs és per aprendre a escriure en català, no són necessaris coneixements previs. D’una manera amena 

s’expliquen normes ortogràfiques que ens ajuden a escriure millor.

*CATALÀ 2N. Dimarts 18:00-19:00

Professor(s): LLUCH VENTURA, MIQUEL MARIA Periodicitat: ANUAL

Aquest curs fa una revisió de les normes ortogràfiques de la llengua catalana i exercicis per la seva 

aplicació pràctica, per mitjà de dictats i redaccions.

*CUINA 1T Dilluns 17:00-19:30

Professor(s): ESTADELLA GRACIA, NURIA Periodicitat: TRIM.

Fem cuina tradicional. Preparant diferent receptes de cuina.
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*DIBUIX I PINTURA Dilluns 16:30-18:00

Professor(s): BARTOLOMÉ PÉREZ, ALFRED Periodicitat: TRIM.

Per pintar s’ha de saber dibuixar, dominar la perspectiva, els punts de fuga i les tres dimensions. A partir 

d’aquí, tindrem un ventall molt ampli de possibilitats a classe. Es faran servir diverses tècniques: carbonet, 

llapis, tinta, pinzell, pastel, aquarel·les, pintura acrílica i pintura a l’oli. Cada alumne portarà el seu 

material en funció de les tècniques que treballi.

*ENSENYAMENT BÀSIC 1R. Dimarts Dijous 16:00-17:00

Professor(s): SANCHEZ, ANTONIA Periodicitat: ANUAL

Aquest curs permet adquirir nocions d’Història, Geografia, Ciències i Aritmètica. També treballarem la 

lectura amb el llibre que cada persona esculli. Per la lectura cada persona ha de portar un llibre, dues 

llibretes, un llapis i una goma.

*ENSENYAMENT BÀSIC 2N Dijous 10:30-11:30, Divendres 11:30-12:30

Professor(s): FÉLEZ, XAVIER Periodicitat: ANUAL

Aquest curs està estructurat en dues parts (fan exercicis de tots el temes): 

LLENGUATGE: es treballa a nivell elemental, ortografia i vocabulari en general.

MATEMÀTIQUES : es treballen operacions elementals, sistema mètric decimal, geometria plana i 

(poliedres)

*EVERYDAY ENGLISH 2N Divendres 16:30-18:00

Professor(s): DEL OLMO MUÑOZ, MARISOL Periodicitat: ANUAL

És un curs per persones que ja han estudiat anglès en algun moment i volen ampliar els seus 

coneixements.

*FRANCÈS 1R Dimarts 10:00-11:00

Professor(s): MOREJÓN CALDERÓN, EMILIA Periodicitat: ANUAL

Classes amenes per aprendre francès sense gaire esforç.

*FRANCÈS 2N Dimarts 11:00-12:00

Professor(s): MOREJÓN CALDERÓN, EMILIA Periodicitat: ANUAL

Classes amenes per aprendre francès sense gaire esforç per a persones que ja tenen coneixements previs 

de la llengua.

*GANXET I MITJA (DIMECRES_16:30) Dimecres 16:30-18:00

Professor(s): FERNANDEZ, LAURA Periodicitat: TRIM.

Mitja: fem mitja amb agulles llargues i llana o diferents fils més o menys gruixuts amb els quals es 

confeccionen peces per portar o bé per decorar.

Ganxet: el fil es treballa amb un estri anomenat ganxet amb el qual es poden confeccionar tota mena de 

peces de roba.
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*GANXET I MITJA (DIMECRES_18:00) Dimecres 18:00-19:30

Professor(s): FERNANDEZ, LAURA Periodicitat: TRIM.

Mitja: fem mitja amb agulles llargues i llana o diferents fils més o menys gruixuts amb els quals es 

confeccionen peces per portar o bé per decorar.

Ganxet: el fil es treballa amb un estri anomenat ganxet amb el qual es poden confeccionar tota mena de 

peces de roba.

*ITALIÀ 1R. Dimarts 11:00-12:00

Professor(s): IRIBARREN DELGADO, JUAN ANTONI Periodicitat: ANUAL

En aquest curs s’adquireix la pràctica necessària per a la lectura i la pronunciació correcta de la llengua. 

S’escolta la llengua parlada a través de locutors professionals. Es practica la conversa a nivell elemental.

*ITALIÀ 2N. Dimarts 12:00-12:50

Professor(s): IRIBARREN DELGADO, JUAN ANTONI Periodicitat: ANUAL

En aquest curs s’adquireix la pràctica necessària per a la lectura i la pronunciació correcta de la llengua. 

S’escolta la llengua parlada a través de locutors professionals. Es practica la conversa a nivell elemental.

*MEMÒRIA A L'ESPAI 1T  DIMARTS Dimarts 18:00-19:30

Professor(s): DIAZ RUBIO, M. CARME Periodicitat: TRIM.

Aquest Taller té la finalitat d’entrenar la memòria a través de la informació i d’exercicis que contribueixen 

al entrenament de la ment i així millorar l’atenció, ajudar o organitzar-la i prevenir-la donant unes pautes 

per tal d’estimular-la.

*MEMÒRIA A L'ESPAI 1T  DIMECRES Dimecres 11:30-12:50

Professor(s): DIAZ RUBIO, M. CARME Periodicitat: TRIM.

Aquest Taller té la finalitat d’entrenar la memòria a través de la informació i d’exercicis que contribueixen 

al entrenament de la ment i així millorar l’atenció, ajudar o organitzar-la i prevenir-la donant unes pautes 

per tal d’estimular-la.

*MEMÒRIA A L'ESPAI 1T.  DIJOUS Dijous 10:00-11:30

Professor(s): DIAZ RUBIO, M. CARME Periodicitat: TRIM.

Aquest Taller té la finalitat d’entrenar la memòria a través de la informació i d’exercicis que contribueixen 

al entrenament de la ment i així millorar l’atenció, ajudar o organitzar-la i prevenir-la donant unes pautes 

per tal d’estimular-la.

*PATXWORK - INICI Dijous 10:00-11:30

Professor(s): BESOLI ESTEVE, ESTHER Periodicitat: TRIM.

Aquest taller és un espai de treball on es confeccionen bosses, cobrellits, coixins… mitjançant la tècnica 

del patxwork que consisteix en cosir trossos de roba amb patrons.
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*PATXWORK 2N Dilluns 10:00-11:30

Professor(s): BESOLI ESTEVE, ESTHER Periodicitat: ANUAL

Aquest taller és un espai de treball on es confeccionen bosses, cobrellits, coixins… mitjançant la tècnica 

del patxwork que consisteix en cosir trossos de roba amb patrons.

Cal tenir coneixements previs.

*PINTURA A L'OLI (MATÍ) Dimecres 10:30-12:30

Professor(s): FURRIOLS ALCALA, ENRIC Periodicitat: TRIM.

Aprendre a pintar, barrejar colors, combinar foscos i clars en un ambient distès i agradable.

*PINTURA A L'OLI (TARDES) Dimecres 18:00-19:50

Professor(s): ZAPATA COLOME, MARTA Periodicitat: TRIM.

Per poder assistir a aquesta classe, s’han de tenir nocions de dibuix ja que és la base per poder pintar.

S’intentarà que cadascú pugui experimentar i desenvolupar el seu propi llenguatge artístic a través de l’art 

de la pintura.

*REBOSTERIA I CUINA 1T Divendres 10:00-12:00

Professor(s): GAVELA ALONSO, BELARMINO Periodicitat: TRIM.

Es fa rebosteria dolça i salada a través de la recepta que es portarà aquell dia.

*RODA CUBANA (INICI) Divendres 11:00-11:45

Professor(s): MARTINEZ DEVEN, FRANCESC Periodicitat: ANUAL

La roda cubana és una modalitat de ball, dins de la salsa, que es balla en grup. les parelles de ball s'han 

de col·locar en forma de roda al voltant de la pista. Una de les persones del grup és l'encarregada de 

cantar les figures i tots alhora les han d'anar executant.

*RODA CUBANA AVANÇAT Divendres 11:45-12:50

Professor(s): MARTINEZ DEVEN, FRANCESC Periodicitat: ANUAL

La roda cubana és una modalitat de ball, dins de la salsa, que es balla en grup. les parelles de ball s'han 

de col·locar en forma de roda al voltant de la pista. Una de les persones del grup és l'encarregada de 

cantar les figures i tots alhora les han d'anar executant. Cal tenir coneixements previs.

*SEVILLANES 1R. Divendres 16:15-17:00

Professor(s): POLAN LIMON, TERESA PILAR Periodicitat: TRIM.

El ball de sevillanes té un nombre repetit de passos, entre els quals trobem: les pasadas, els paseíllos, 

quatre careos a l'última sevillana, etc.

En aquest curs aprendreu a ballar-les i no caldrà portar res més que les ganes d'aprendre i passar-s'ho bé.



18/07/2019

Guia de continguts de cursos

Pàgina 5 de 11
ESPAI DE GENT GRAN SANT ANTONI

*SEVILLANES 2N. Divendres 17:00-18:00

Professor(s): POLAN LIMON, TERESA PILAR Periodicitat: TRIM.

El ball de sevillanes té un nombre repetit de passos, entre els quals trobem: les pasadas, els paseíllos, 

quatre careos a l'última sevillana, etc.

En aquest curs perfeccionareu la tècnica i no caldrà portar res més que les ganes d'aprendre i passar-s'ho 

bé.

*TAI·CHI - AVANÇAT DV Divendres 12:00-12:50

Professor(s): ANDRES ESTEVE, M. DOLORS Periodicitat: TRIM.

*TAI·CHI - DM Dimarts 17:00-18:00

Professor(s): GORDO  GORDO, MARIA NATIVIDAD Periodicitat: TRIM.

*TAI·CHI - INICI - DC Dimecres 16:00-17:30

Professor(s): ANDRES ESTEVE, M. DOLORS Periodicitat: TRIM.

*TELEFONIA MÒBIL BÀSICA (SISTEMA ANDROID)1 Dijous 11:00-12:30

Professor(s): PASTOR, MARÍA  | NOGUER PROIETTI, LINA Periodicitat: MENSUAL

Aquest curs té per finalitat ajudar a conèixer les diferents opcions i icones del mòbil, fent pràctiques dels 

programes més quotidians.

Imprescindible assistir a classe amb un telèfon intel·ligent.

*TELEFONIA MÒBIL BÀSICA (SISTEMA ANDROID)2 Dijous 11:00-12:30

Professor(s): PASTOR, MARÍA  | NOGUER PROIETTI, LINA Periodicitat: MENSUAL

Aquest curs té per finalitat ajudar a conèixer les diferents opcions i icones del mòbil, fent pràctiques dels 

programes més quotidians.

Imprescindible assistir a classe amb un telèfon intel·ligent.

*TELEFONIA MÒBIL BÀSICA (SISTEMA ANDROID)3 Dijous 11:00-12:30

Professor(s): PASTOR, MARÍA  | NOGUER PROIETTI, LINA Periodicitat: MENSUAL

Aquest curs té per finalitat ajudar a conèixer les diferents opcions i icones del mòbil, fent pràctiques dels 

programes més quotidians.

Imprescindible assistir a classe amb un telèfon intel·ligent.

ART FLORAL DE NADAL Divendres 17:00-19:00

Professor(s): GUAL SERRA, CARME Periodicitat: SEMESTRAL

Aprofitarem per fer tota mena de centres florals. Totes aquestes composicions florals es treballen a través 

de les tècniques de l’enfilferrat, i siliconat. Les eines que farem servir seran tisores, ganivets i tenalles.
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BALL EN LÍNIA AVANÇAT Dimarts 10:00-11:00

Professor(s): ZAMORA LUNA, Mª CARMEN Periodicitat: TRIM.

 S’ensenya a ballar sense parella tot seguint una coreografia. Cal tenir coneixements previs.

BALLS LÍNIA 1R - DIMSRTS. MATÍ Dimarts 11:00-12:00

Professor(s): MEDINA, JOANA Periodicitat: TRIM.

S’ensenya a ballar sense parella tot seguint una coreografia. Classes molt amenes.

BALLS LÍNIA 1R - LOLITA DJ 17-18 Dijous 17:00-18:00

Professor(s): LOLITA VILLACRECES Periodicitat: TRIM.

En el nivell inicial s’ensenyen moviments i coreografies bàsiques.

BALLS LÍNIA 1R. - DIMARTS 18 -19H Dimarts 18:00-19:00

Professor(s): MEDINA, JOANA Periodicitat: TRIM.

S’ensenya a ballar sense parella tot seguint una coreografia. Classes molt amenes.

BALLS LÍNIA 1R. - DIMARTS 19-19.50H Dimarts 19:00-19:50

Professor(s): MEDINA, JOANA Periodicitat: TRIM.

S’ensenya a ballar sense parella tot seguint una coreografia. Classes molt amenes.

BALLS LÍNIA 2N - LOLITA DJ 16-17H Dijous 16:00-17:00

Professor(s): LOLITA VILLACRECES Periodicitat: ANUAL

En el nivell avançat s’elaboren balls, passos i coreografies amb més dificultat. S’ha d’haver cursat com a 

mínim un any el primer nivell per poder accedir al segon.

BATXATA Dimecres 19:00-19:50

Professor(s): GARCIA ROLDAN, ALBERTO Periodicitat: TRIM.

En aquest curs aprendrem a ballar Batxata. La batxata és un gènere musical ballable originari de la 

República Dominicana, dins del que es denomina folklore urbà. És considerat un derivat del bolero rítmic, 

influenciat per altres estils com el so cubà i el "merenge".

BIJUTERIA Dijous 18:00-19:50

Professor(s): ROSIQUE, MARI  | PELEGRI GARRIGA, ENCARNACIO Periodicitat: TRIM.

Consisteix en produir objectes o materials de decoració que imiten la joieria però que estan fetes de 

materials no preciosos. El primer dia no cal portar res; després faran falta alicates, tisores, un ganxet i 

material que les professores ja indicaran.

BODY BALANCE 1T Dilluns Dimecres 12:00-13:00

Professor(s): GARCIA, OLGA Periodicitat: TRIM. P

Sessions d’activitat física on es combinaran exercicis de ioga i pilates. Un programa centrat en els 

estiraments i la correcta col·locació postural mitjançant exercicis de força. Especialment indicada per 

persones que volen una sessió tranquil·la però intensa.
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BOIXETS Dijous 16:00-18:00

Professor(s): MATEO, M.ROSA Periodicitat: ANUAL

Es treballa amb un coixí, unes agulles farcides de fil i un patró. La labor es fa a punt sencer i punt mig. 

Després hi ha filigranes per les més avançades.

CATALÀ X CASTELLANOPARLANTS Dilluns 10:00-11:00

Professor(s): NAVARRO, JOSEP ANTON Periodicitat: TRIM.

Aquest curs està destinat a persones que vulguin començar a parlar en català. És un curs totalment oral on 

només es pretén que la gent perdi la vergonya i se senti còmoda parlant en català.

CLUB DE LECTURA Dimecres 17:00-18:00

Professor(s): PALOMAR PEREZ, Mª LUISA Periodicitat: QUINZENAL/AN

La lectura, a més de distreure, desenvolupa la imaginació, fomenta la crítica i augmenta la felicitat. En 

aquest grup intentarem, amb les nostres trobades quinzenals, llegir mig llibre (1 per mes) i comentar 

llibres d’interès per a tothom. Els llibres seran proporcionats per la professora.

COLLAGE I TÈCNIQUES MIXTES Dijous 11:30-12:50

Professor(s): GARCIA FERNANDEZ, SILVIA Periodicitat: TRIM.

Curs en el que treballarem amb pintura acrílica sobre base de cartulina o similar. Podrem afegir papers de 

diferents colors i textures per potenciar la creativitat en el resultat final de l’obra.

CONTROL SOFROLÒGIC DE L'ESTRÉS 1T Dilluns 17:30-18:30

Professor(s): SERRA GABRIEL, Mª ROSA Periodicitat: TRIM.

El curs ofereix eines per a millorar el nostre control d’estrés, aquestes es fonamenten en l’augment del 

coneixement propi, i en l’enfocament serè de totes les situacions. Ens valem de aprendre la tècnica de la 

relaxació que es fonamenta en el control del nostre cos.

CORREU I XARXES SOCIALS Dijous 18:00-19:30

Professor(s): TORNOS, EVARIST  | GILABERT SANCHEZ, VICENTE Periodicitat: TRIM.

Cal tenir un coneixement bàsic de l’ordinador i haver utilitzat algun correu electrònic.

COUNTRY 2N. Dimecres 17:30-18:30

Professor(s): SAGARRA, CARME Periodicitat: TRIM.

En aquest taller es fan balls de country amb i sense parella. També es fa ball en línia com ara txa-txa-txa, 

rumba o twist.

DISPOSITIUS MÒBILS: TELÈFONS I TABLETS Dimecres 12:00-13:00

Professor(s): PINOS VIÑETA, NURIA | PAGES BUISAN, MANEL Periodicitat: TRIM.

Es tracta d’un taller pensat per a totes aquelles persones que desitgen conèixer el funcionament i les 

possibilitats del seu mòbil o de la seva tauleta. De fet, es tracta d’un curs inicial que pretén que l’usuari 

deixi de banda les seves prevencions davant la tecnologia. Tant es pot venir amb tauleta, com amb el 

mòbil, com amb totes dues coses.
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FLOR SECA Dijous 17:00-19:00

Professor(s): VALLE CEBALLOS, FERMINA | MORENO MOZO, PILAR Periodicitat: TRIM.

Amb flors fresques que collim les premsem i les deixem secar durant uns dies; és una feina laboriosa però 

molt bonica. Amb les flors seques fem punts de llibre, quadres, safates de fusta guarnides, carpetes, 

decoració d’espelmes i altres coses.

FRANCÈS CONVERSA Dimecres 17:30-18:50

Professor(s): BASTIDAS URRESTY, MIREYA Periodicitat: QUINZENAL/AN

Taller dedicat a la pràctica i la millora del nivell de l’idioma Francès parlat. A partir de diversos temes hi ha 

intercanvis d’idees i debats.

FRIVOLITÈ Dimecres 16:00-18:00

Professor(s): MATEO, M.ROSA Periodicitat: ANUAL

El frivolité és una varietat d'encaix o passamaneria. També se'n diu encaix a la llançadora. En aquest curs 

amb l'ajuda d'una llançadora petita i fil Perlé, farem un punt de nusos i d'allà en sortiran mocadors, 

guants, etc...

GRUP DE TEATRE Dimarts 12:00-14:00, Dimecres 17:00-19:30

Professor(s): CARALT, FREDERIC Periodicitat: ANUAL

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Dimecres 10:00-11:30

Professor(s): PARDO GONZALEZ, SALVADOR Periodicitat: ANUAL

Es un taller en el que es reflexiona sobre el que vivim diàriament a través dels grans filòsofs de la història.

HISTORIA DE L'ART Dilluns 17:30-19:00

Professor(s): LANAU FANLO, ANTONI Periodicitat: QUINZENAL/AN

Curs quinzenal en el qual s’explicarà la història de l’art d’una manera diferent. Durant l’any, veurem els 

següents temes: reflexionar davant d’un quadre, el color en l’art, el procés creatiu, museus, l’art japonès i 

la seva influència en els pintors occidentals, monografies d’artistes, cartellisme...

INTERNET Dimarts Dijous 10:00-11:00

Professor(s): TORNOS, EVARIST  | GILABERT SANCHEZ, VICENTE Periodicitat: TRIM.

Cal tenir coneixements bàsics de l’ordinador: Teclat, ratolí, Word bàsic... No cal tenir cap compte de correu 

electrònic.

IOGA (1) 1T Dimarts Dijous 11:00-12:00

Professor(s): OTTAZZI, ANDREA Periodicitat: TRIM. P

Una manera de fer exercici on tant important és la part física com la mental. Una sessió on les asanes 

basades del Hatha Ioga et faran treballar la concentració alhora que enfortiràs tot el cos i guanyaràs 

flexibilitat. Les postures s’adaptaran al nivell de cada persona. Tots els nivells.
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IOGA (2) 1T Dimarts Dijous 12:00-13:00

Professor(s): OTTAZZI, ANDREA Periodicitat: TRIM. P

Una manera de fer exercici on tant important és la part física com la mental. Una sessió on les asanes 

basades del Hatha Ioga et faran treballar la concentració alhora que enfortiràs tot el cos i guanyaràs 

flexibilitat. Les postures s’adaptaran al nivell de cada persona. Tots els nivells.

ITALIÀ CONVERSA Divendres 12:00-12:50

Professor(s): CALLEJA APARICIO, MARIA SOLEDAD ANTONIA Periodicitat: ANUAL

En aquest curs practicarem la conversa de forma continuada amb grups d’alumnes que tinguin un bon 

coneixement de l'idioma.

LA MUSIQUE QUE J'AIME 1T Divendres 18:00-19:50

Professor(s): GARCIA GARRIGA, MARIO Periodicitat: QUINZENAL/TRI

La classe consisteix en un recorregut per les dècades dels 60-70 de la música francesa a través de vídeos i 

de gravacions en mp3 amb la corresponent lectura de la lletra. A la segona part de cada classe, de manera 

ocasional, recordarem cantants i autors (d’altres països i idiomes) que van obtenir grans èxits amb les 

seves cançons, “INOBLIDABLES 60”.

LLEGENDES I TRADICIONS Dijous 11:30-12:30

Professor(s): CASTELLS, GEMMA Periodicitat: TRIM.

Classes magistrals on descobrirem les llegendes i tradicions populars tant pròpies com d'altres cultures.

MERENGUE Divendres 10:00-11:00

Professor(s): MARTINEZ DEVEN, FRANCESC Periodicitat: TRIM.

Apendrem a ballar el merengue  és un ball de la República Dominicana d'ascendència africana.

POSA'T EN FORMA (1) 1T Dilluns Dimecres 10:00-11:00

Professor(s): GARCIA, OLGA Periodicitat: TRIM. P

Sessions d’activitat física d’intensitat mitja-alta amb l’objectiu d’enfortir tot el cos amb exercicis de 

resistència i de força. Treballarem les parts del cos d’una manera més localitzada. Especialment indicada 

per a persones que realitzen activitat física habitualment. Intensitat MITJA-FORTA.

POSA'T EN FORMA (2) 1T Dilluns Dimecres 11:00-12:00

Professor(s): GARCIA, OLGA Periodicitat: TRIM. P

Sessions d’activitat física de baix impacte amb l’objectiu d’enfortir tot el cos amb exercicis de força, 

agilitat i on es farà èmfasi en la mobilitat articular. Intensitat MITJA.

POSA'T EN FORMA 1T Dimarts Dijous 10:00-11:00

Professor(s): VICTOR BERMUDEZ Periodicitat: TRIM. P

Sessions d’activitat física general. Treball general de la capacitat cardiovascular, força i flexibilitat. En 

molts casos es treballarà en circuit de manera que cada persona es podrà adaptar al seu nivell i forma 

física. TOTS ELS NIVELLS.
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PRÀCTIQUES D'INFORMÀTICA Dijous 16:30-18:00

Professor(s): RIERA BOHIGAS, JOAN | ESTEVE LLOP, MIQUEL Periodicitat: TRIM.

Pel millor aprofitament del curs, seria convenient saber utilitzar mínimament el teclat i el ratolí de 

l’ordinador. El programa estrella del curs serà el WORD; també farem pràctiques amb l’EXCEL, POWER 

POINT, TRACTAMENT D’IMATGES etc. Utilitzarem internet per copiar les imatges i textos que necessitem 

per fer les pràctiques. De l’ordinador en veurem les carpetes, accessos directes, pantalla, virus, neteja 

etc... Es recomana portar un llapis de memòria per guardar les pràctiques.

PUNT DE CREU Dilluns 11:30-12:50

Professor(s): FERNÁNDEZ, Mª CARMEN Periodicitat: TRIM.

El Punt de creu és una forma de brodat en la qual s'usa un tipus de puntadaques que queda en forma de 

creu.

PUNT MALLORQUÍ, DE CREU I OMBRA Divendres 10:00-12:00

Professor(s): SAMPOL, MAGDA Periodicitat: ANUAL

És una manualitat que es realitza seguint un dibuix a punt de cadeneta per la part de fora i per dins 

s’omple de fins a 20 punts lineals de diverses formes. Els fils que s’hauran de portar són Dalia o Mouliné. 

Intentem treballar amb una barreja de colors alegre que siguin d’una mateixa gamma. No cal tenir nocions 

prèvies per poder matricular-s’hi.

RECORDANT ALTRES TEMPS Dilluns 17:30-19:00

Professor(s): ELPON FAÑANAS, BELLA NURIA Periodicitat: QUINZENAL/AN

És un grup de conversa on es podrà parlar des d’esdeveniments personals fins a temes d’actualitat en un 

clima de cordialitat conduits per la professora.

REST. I CERÀMICA EST. PINTURA Dimecres 11:00-12:50

Professor(s): ANTON PLACENCIA, TERESA Periodicitat: TRIM.

En el curs es farà restauració i pintura de figures de guix o marmolina. Gravat de vidre. Gravat d’estany 

(repujat). Manualitats amb estany (formar caixes i marcs). Flors de pasta russa. Flors de mitges de seda.

RITME CORPORAL-DILLUNS Dilluns 16:15-17:15

Professor(s): IBAÑEZ VIDAL, MONTSERRAT Periodicitat: TRIM.

A través de la música i dels diferents ritmes, posem en moviment tot el cos. Fem tota mena de balls i, 

sobretot, ens divertim. Qualsevol persona que en tingui ganes, s’hi pot apuntar, sense distinció de 

categoria, de gènere o d’experiència ballant. Cal dur un vano i un mocador de coll.

RITME CORPORAL-DIVENDRES Divendres 18:00-19:00

Professor(s): IBAÑEZ VIDAL, MONTSERRAT Periodicitat: TRIM.

A través de la música i dels diferents ritmes, posem en moviment tot el cos. Fem tota mena de balls i, 

sobretot, ens divertim. Qualsevol persona que en tingui ganes, s’hi pot apuntar, sense distinció de 

categoria, de gènere o d’experiència ballant. Cal dur un vano i un mocador de coll.
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RUS 1R. Dimecres 19:00-19:50

Professor(s): RAMON ESTEVE PALAU Periodicitat: ANUAL

En aquest s'aprèn a llegir, entendre i contestar preguntes, a través del  material que facilita el professor.

SARDANES Dijous 11:30-12:50

Professor(s): FÉLEZ, XAVIER Periodicitat: TRIM.

En aquest curs aprendre a ballar la sardana. És una dansa popular catalana, que es balla agafats de les 

mans formant una rotllana i puntejant amb els peus els compassos (curts i llargs). Al llarg de curs 

aprendreu a  comptar el nombre de compassos. A més, d'identificar els canvis de ritme, de volum sonor i 

d'altres motius musicals per a interpretar-la correctament.

TALL I CONFECCIÓ Dilluns 10:00-12:30

Professor(s): LLOBERA SAUQUE, FRANCISCA Periodicitat: TRIM.

En aquest taller es faran petits arranjaments, inici a la costura i, segons el nivell, tall i confecció. Cal 

portar fil, agulles de cosir, agulles de cap, cinta mètrica, tisores, didal i un retall de roba per valorar el 

nivell personal.

TAPISSERIA I RESTAURACIÓ Dimarts 10:30-12:00

Professor(s): POMÉS, ENRIC Periodicitat: TRIM.

La finalitat d’aquest taller és la de restaurar objectes que es tinguin a casa (com algun moble vell) 

mitjançant elements naturals així com també tasques de tapisseria per tal de poder canviar-ne antigues 

per noves.

TELEFONIA MÒBIL AVANÇADA (TARDA) Dimarts 18:00-19:00

Professor(s): PAGES BUISAN, MANEL | NOGUER PROIETTI, LINA Periodicitat: TRIM.

Es tracta d’un curset pensat per a aquelles persones que desitgen aprofundir en el coneixement i el 

funcionament del seu mòbil per treure’n una mica més de profit. Demana un cert coneixement de les eines 

bàsiques del mòbil i una mica de coneixements inicials d’informàtics.

TONIFICACIÓ FUNCIONAL 1T Dilluns Dimecres 12:00-13:00

Professor(s): FERRIZ, ARTUR Periodicitat: TRIM. P

Treballar el cos d’una manera global, suau i no agressiva. Un programa basat en la millora de la 

resistència, la força muscular i la flexibilitat de les articulacions. Centrat en els moviments de la vida 

quotidiana, aquelles accions que a mesura que passa el temps, a vegades tenim dificultats per a poder 

realitzar.


