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IDIOMES 

ANGLÈS NIVELL INTERMEDI (MARTA SAINZ) 

L'objectiu és ampliar els coneixements d'anglès, aplicant el coneixement de la teoria a la conversa. Durant 
el curs s'estudiarà la gramàtica i la sintaxi aplicant els coneixements directament a la pràctica i a la conversa. 
Cal tenir coneixements bàsics d'anglès. 

CONVERSA EN ANGLÈS NIVELL INTERMEDI (MARTA SAINZ) 

L'objectiu és arribar a mantenir una conversa en anglès i comprendre la sintaxi per a millorar el nivell. Es 
treballarà conversant sobre un tema suggerit amb la participació de tots els i les alumnes. Es corregiran i 
aclariran dubtes. Cal tenir coneixements bàsics d'anglès. 

ANGLÈS AVANÇAT (SALVADOR PERERA) 

Curs destinat a aquelles persones que ja coneixen l’idioma. Es treballa gramàtica, conversa fluida i 
s’interactua entre l’alumnat. 

ANGLÈS TERTÚLIA AVANÇAT (JOSEP Mª BLASCO) 

Pensat per aquelles persones que ja tenen coneixements i es volen desenvolupar en la tertúlia. 

CONVERSA EN FRANCÈS NIVELL AVANÇAT (MARTA SAINZ) 

L'objectiu és millorar el nivell de francès parlat i arribar a poder mantenir una conversa. Comprendre el 
perquè dels girs gramaticals, endinsant-nos en la sintaxi. Es treballarà a través de la lectura i la traducció de 
textos i la conversa a partir d'un tema suggerit, amb la participació de tots els i les alumnes, posant atenció 
a la pronunciació. Es realitzaran classes teòriques per treballar la gramàtica i la sintaxi amb l'objectiu d'aclarir 
dubtes per aconseguir un bon nivell de francès parlat. Cal tenir coneixements intermedis de francès. 

FRANCÈS TERTÚLIA NIVELL INTERMEDI (LLUÍS PEREMIQUEL) 

Mitjançant un àudio (nivell B1) traduïm el text i fem els exercicis sobre aquest àudio. Es necessita tenir 
fluïdesa amb la tertúlia, lectura i comprensió del francès. 

INICIACIÓ AL FRANCÈS A TRAVÉS DE LA MÚSICA (MARISA CASTILLO) 

Curs adreçat a persones amb nivell molt bàsic de francès. Es treballa la recuperació i adquisició de vocabulari, 
diàlegs senzills, gramàtica inicial i pronunciació, a través de cançons conegudes. 

CATALÀ NIVELL  BÀSIC (GLÒRIA ESTER)  
Usarem estructures de la parla col·loquial per tal de poder intercanviar informació directa oral i escrita, sobre 
temes personals, familiars i habituals. 

CATALÀ NIVELL INTERMEDI (GLÒRIA ESTER)  
Revisarem l’ortografia, morfologia i sintaxi del sistema lingüístic. Ampliarem el vocabulari sobre temes 
generals i resoldrem les mancances lèxiques. 
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 CATALÀ NIVELL AVANÇAT (GLÒRIA ESTER) 
Treballarem un domini més ampli de les habilitats orals i escrites, amb una correcció gramatical i ortogràfica 
acceptables. 

ART I PINTURA 

DIBUIX (JUAN RAMÓN FEU) 

Aquest curs està enfocat a aprendre dibuix clàssic, per ser capaç de reproduir una imatge a la mateixa mida 

que l’original, sense la utilització d'una regla. El professor farà seguiment setmanal amb el grup d’alumnes, 

donant pautes i consells per poder dibuixar des de casa. 

PINTURA A L’OLI (JUAN RAMÓN FEU) 

Taller per aprendre el mètode de la quadrícula (passar qualsevol imatge a una altra mida), preparar les teles 

amb imprimació, teoria del color i pintar les primeres capes molt diluïdes per deixar les capes superiors amb 

més cos i afegir en aquesta etapa l'oli. El professor farà seguiment setmanal amb el grup d’alumnes, donant 

pautes i consells per poder pintar des de casa.. 

TERTÚLIES ARTÍSTIQUES. HISTÒRIA DE L’ART (TERESA SERRA) 

Taller on es comenten obres d'art: pintura, escultura, arquitectura,... de tots els temps. 

PINTORES EN EL MÓN OCCIDENTAL (ISABEL PORTA) 

Descobrir pintores que, per la seva condició de dones, no consten, majoritàriament, als llibres d’Història de 

l’Art ni a les enciclopèdies. L'objectiu del curs és aprendre les eines informàtiques que es necessiten per 

confeccionar fitxes amb totes les dades sobre aquestes pintores, incloure reproduccions de les seves obres 

i crear un blog o carpeta on ordenar el treball que es vagi fent. 

ORIGAMI – PAPIROFLÈXIA (JOSÉ B. MARIÑO) 

Taller dirigit a les persones que no han tingut contacte previ amb la papiroflèxia (origami) o desconeixen els 

seus fonaments tècnics. Al llarg del mateix s'aborda l'aprenentatge de les tècniques elementals de la 

papiroflèxia: els plecs senzills, les bases de partida, les figures tradicionals i les figures modernes fàcils, i la 

interpretació dels diagrames d'instruccions gràfiques més comunes. 

COSMOLOGIA 

DESCOBRINT ELS ESTELS (ANGEL SUSO) 

Les estrelles, realment són grans masses de gas, principalment Hidrogen i Heli que arriben a la fusió nuclear, 

emeten (radiant) llum i calor. En aquest curs, intentarem donar respostes als diferents tipus d'estrelles, com 

es qualifiquen, com calculem la distància de les diferents estrelles. Les estrelles són elements vius, que en 

funció de la seva mida neixen evolucionen i moren, donant lloc a fenòmens còsmics tan espectaculars com 

les "Supernoves" o els "Forats negres". 

COSMOLOGIA BÀSICA i AVANÇADA (ANGEL SUSO) 

Per apuntar‑se a aquest curs és necessari haver realitzat el curs Descobrint els estels. La cosmologia física, 

és la ciència que estudia l'Univers, tracta de respondre les preguntes sobre el seu origen, evolució i destí. A 

partir del denominat "Big bang", que els cosmòlegs situen fa uns 13,700 milions d'anys, l'univers s'està 

expandint, el que ha originat que l'energia inicial s'ha anat transformant en matèria per formar les partícules 

elementals que posteriorment crearan els àtoms que formaran les estrelles i les galàxies. 

 



 
SALUT I BENESTAR 

CONEIX-TE A TU MATEIX/A (GLÒRIA PILA) 

Una oportunitat per saber qui ets a partir de la paraula, el pensament i les teves emocions. Compartint amb 
els altres i obrint la ment. 

NOVES TECNOLOGIES 

EDICIÓ D’IMATGE  (MARIBEL MAGRANS) 

Adreçat a aquelles persones interessades a treballa imatges digital, fotogràfiques o de vídeo, captures amb 

smartphone, càmera o internet. 

WHATSAPP  

Aprendràs com funciona l’aplicació i totes les seves funcions disponibles. Com instal·lar i crear un compte 

per poder comunicar-te amb els teus contactes i compartir arxius, àudios, imatges i vídeos i inclús crear grups 

i llistes de difusió. 

TAULETES DIGITALS (PONREC) 

Formació entorn l’ús de tauletes digitals. 

ACTIVITATS FÍSIQUES 

IOGA 

Treball de cos i ment mitjançant postures anomenades asanes adequades al grup. Es busca l'equilibri i la 

concentració en els exercicis donant molta importància a la respiració i a la relaxació. Sessions multinivell. 

POSA’T EN FORMA - INICIAL 

Sessions d’activitat física general. Treballarem la capacitat cardiovascular, força i flexibilitat. Tots els nivells. 

POSA’T EN FORMA - SUAU 

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

persona es podrà adaptar al seu nivell i forma física. Tots els nivells. 

POSA’T EN FORMA - INTERMEDI 

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 intermèdia. 

POSA’T EN FORMA - INTENS 

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 intermèdia-forta. 

BALANCE 

Sessions d’activitat física amb un programa centrat en els estiraments i la correcta col·locació postural 

mitjançant exercicis de força que es combinaran amb alguns exercicis de ioga i pilates. Especialment indicada 

per persones que volen una sessió intensa però tranquil·la. Intensitat intermèdia. 

 



 
CIRCUIT FITNESS 

Enfortir i tonificar el cos mitjançant un treball individualitzat. Treball a partir d'estacions o blocs temàtics 

dels diferents grups musculars (braços, cames, glutis, abdominals...) i de la coordinació i la correcció postural. 

ESTIRAMENTS 

Una manera diferent de treballar tot el nostre cos amb la combinació d’estiraments passius i actius que ens 

ajudaran a treballar la mobilitat articular, la tonificació i la flexibilitat de manera suau i equilibrada. Intensitat 

baixa. 

ACTIVA’T AMB RITME MODERAT I ALT 

Posa’t en forma i diverteix-te amb la combinació d’un treball cardiovascular mitjançant coreografies molt 

senzilles i el treball de la tonificació del cos amb exercicis de flexibilitat, tonificació i mobilitat articular. 

PILATES COREOFUNCIONAL 

Una combinació d'exercicis de pilates i ioga segurs, eficients i adaptats a la persona per treballar la força, 

estabilitat i flexibilitat del cos. Sessions dinàmiques on es treballarà mitjançant coreografies amb música que 

permetran avançar en la pròpia pràctica. 

CONDICIONAMENT FÍSIC 

Sessions d'activitat física general adaptada a tots els nivells. Treball de la capacitat vascular, força i flexibilitat. 

TAITXÍ 

Aprendre els primers moviments del Taitxí Yang tradicionals, on es descobreix la filosofia i tradició oriental 
mitjançant els seus moviments. S'aconsegueix l'agilitat i estabilitat que amb el temps es va perdent, es 
descobreix la força i la defensa de l'art marcial, elegància i coordinació dels moviments, i com no, aprendre 
a gaudir de l'activitat i a divertir-se amb els companys i companyes. 
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