
CATÀLEG DELS CURSOS I TALLERS 
 

FRANCÈS INICIAL. Curs adreçat a persones amb nivell molt bàsic de francès. Es treballa la recuperació i 

adquisició de vocabulari, diàlegs senzills, gramàtica inicial, traducció de textos i pronunciació. 
 

FRANCÈS MIG. Mitjançant un àudio (nivell B1) traduïm el text i fem els exercicis sobre aquest àudio. 
 

TERTÚLIA FRANCÈS. Curs dirigit a persones amb un nivell suficient com per poder conversar. Treballem 

amb la fonètica. 
 

TERTÚLIA BÀSICA ANGLÈS. Curs dirigit a totes aquelles persones amb un nivell bàsic amb ganes de 

desenvolupar coneixements amb l'anglès. Treballem amb la fonètica "sonoritat" de les paraules per entendre i 

fer-nos entendre. 
 

ANGLÈS INTERMIG. Fem un us correcte dels diferents temps verbals, lectura i comprensió de temes bàsics 

i èmfasis en la conversa. 
 

ANGLÈS AVANÇAT.  D’anglès mig cap endavant, es parla molt e interactua, també treballem gramàtica 

que és bàsica per poder parlar. 
 

ALEMANY AVANÇAT.  Activitat adreçada a persones que ja tenen un coneixement d’alemany, es treballa 

gramàtica i conversa. 
 

ITALIÀ INICIAL. Adreçat a persones que volen començar o aquelles que tenint uns mínims coneixements 

i els volen consolidar. Treballem gramàtica, vocabulari i fonètica. 
 

ITALIÀ INTERMIG (DC 10-11) En aquest curs treballarem coneixements bàsics d’italià, la lectura 

comprensiva, gramàtica, llibres que ensenyen el tipus de vida i de fer dels italians, costums, cançons, etc. 

Treballem més gramàtica que conversa. 
 

ITALIÀ AVANÇAT (DLL 10-11.30). Adreçat a persones que tenen una base i coneixement de la llengua. 

Es treballarà la gramàtica i conversa. 
 

TERTÚLIES EN CATALÀ PER A NO CATALANO PARLANTS.  Si saps el català, però mai t’has atrevit 

a parlar-lo, en aquest taller trobaràs un espai en el que conversar i practicar el català.  
 

DESCOBRINT ELS ESTELS. 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 (*) 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. 

 



CLUB DE LECTURA. Lectura d'un llibre i comentari del mateix, amb lectura comprensiva d'aquest. 

S'efectua d'un mes a l'altre. Està adreçat a persones amb ganes de llegir i possibilitats de desenvolupar aquesta 

lectura. El llibre es recull a l'Espai de Gent Gran o a la Biblioteca Sagrada Família. 
 

SARDANES AVANÇAT La classe no té cap dificultat, es tracta de passar-ho bé i no fer que les sardanistes 

es cansin gaire. 
 

SEVILLANES (INICI I AVANÇAT).  Inici treballem els passos i l’avançat per ensenyar las coreografies. 
 

PATCHWORK, GANXET I MITJA. Tallers de labors, obert a aquelles persones que vulguin aprendre o 

que ja coneguin la tècnica, patchwork, ganxet, calats, mitja... 
 

TALL I CONFECCIÓ. Aquest curs és per aprendre les tècniques bàsiques de tallar roba, fer el patró i 

confeccionar-ho, a partir d'un nivell mínim de costura. També es podrà aprendre arreglar peces de roba. 
 

BOIXETS. En aquesta activitat es treballen les puntes des del començament fins a un nivell més avançat. No 

cal tenir una base de coneixements. 
 

SCRAP. Treball en paper i cartró, també es pot utilitzar roba. 
 

DIBUIX I PINTURA. Aprendre i/o millorar coneixements del dibuix i la pintura. En dibuix, es farà ús de 

diferents tècniques com pot ser el llapis, llapis de color, carbó, sanguina, tinta, pastel, retolador, ceres o dacs. 

En cas de la pintura pot ser l'oli, l'aquarel·la, el gouche i tècniques mixtes. 
 

BIJUTERIA. En aquest curs aprendre a fer diferent peces de bijuteria, collarets, polseres... 
 

INFORMÀTICA WORD I WORD 2.  Es treballa el programa Microsoft word des de l’inic, en el word 2 la 

classe continua els temes de del word 1, però amb més detalls i avancem en el funcionament del programa, es 

treballa amb més llibertat per descobrir les eines del mateix. 
 

EDICIÓ D’IMATGES SMATPHONE I TABLET.  Enfocar i equilibrar les fotos, crear collages i 

presentacions amb música amb les fotos fetes amb smartphone propi o d’internet.  
 

SMARTPHONE I TABLETS. Formació bàsica en l’ús i la configuració d’smartphones i tablets, amb format 

android.  
 

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC. Aprenem a configurar i a fer servir les eines d’internet (usuari, 

navegador, correu electrònic o gmail)  
 

JOC LLIURE. Espai on hi poden participar tots els socis/sòcies que ho vulguin, per participar dels jocs de 

taula. 
 

CANASTRA CAMPIONAT. Joc de taula en format campionat. Adreçat a les persones que ja coneixen el 

funcionament de la canastra. 
 

TENNIS TAULA INICI. En el nivell d’inic intentem adjuntar tots els nivells, procurant la pràctica d’aquest 

esport i gaudir del mateix, cada any es realitza un campionat per crear més al·licient. 
 

TEATRE. Preparació d’un espectacle teatral amb el grup del taller. Aspectes a treballar; memòria, dicció, 

comprensió del text, interpretació 

 

 


