
-  Introducció a l'art de meditar (Josefina Herrera)

Curs on es treballaran tècniques per a controlar la ment. Utilitzem vies tradicionals per treballar el fet

de conèixer-nos a nosaltres mateixos/es.

- Taller d'humor i benestar (Pilar Cases)
L'humor, el somriure i el riure produeixen sensació de benestar, actuant com a estímuls en la realització
personal i en la perspectiva de vida. El bon humor facilita la comunicació; les relacions interpersonals;
ens fa veure la relativitat de la realitat; comprendre i donar significat a les experiències i genera
emocions agradables. En definitiva, l'humor contribueix a tenir una millor qualitat de vida. 

- Taller d'autoestima i assertivitat (Pilar Cases)
L’autoestima és la valoració que fem de nosaltres mateixos/es a diferents nivells, a partir del nostre
autoconcepte i del que creiem que les altres persones pensen de nosaltres. L'assertivitat és l’expressió
d’una sana autoestima i és la forma de comunicar-nos fent valer els nostres drets, respectant al mateix
temps els de les altres persones. En aquest taller trobarem la manera de fomentar les habilitats socials
necessàries per aconseguir comunicar-nos assertivament verbal i no verbalment. 

- Taller de Píndoles emocionals (Pilar Cases)
Com afrontar i gestionar situacions conflictives? Com mantenir una comunicació efectiva i reconduir les
pròpies emocions quan es produeixen “explosions emocionals”? Curs intensiu adreçat a treballar
estratègies per fomentar la convivència.

- Taller de Resiliència (Pilar Cases)
La resiliència és la capacitat que ens permet afrontar les situacions i experiències adverses, a través de
potenciar el JO SÓC, JO PUC, JO VULL i JO ESTIC i sortir-ne enfortit/da. 

- Taller Intel·ligència emocional (Pilar Cases)
La intel·ligència emocional ens ajuda a respondre als conflictes amb els quals ens trobem en el dia a
dia oferint recursos i habilitats fonamentals per solucionar-los d'una forma sana i efectiva. Formació per
afavorir una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional.

- Taller de la memòria (M. Carmen Díaz)
Aquest taller té la finalitat d’entrenar la memòria a través de la informació i d’exercicis que
contribueixen a l'entrenament de la ment i així millorar l’atenció, ajudar a organitzar-la i prevenir-la
donant unes pautes per tal d’estimular-la. És un taller que té una funció merament preventiva.

- Memòria A i B (M. Luz Olmo)
La memòria es perd amb el pas del temps. Per evitar-ho és important mantenir una vida activa. Per això
es poden realitzar diferents tipus d'exercicis com: càlcul, jocs, laberints... Aquest curs està adreçat a
qualsevol persona que vulgui fer diferents exercicis, per escrit, per no perdre tan ràpidament la
memòria. 

Suport 
emocional



- Taller de musicoteràpia

La música, entre altres coses, aporta molts beneficis i ja des de l’antiguitat s’ha utilitzat com a teràpia.

La musicoteràpia és un procés creat per facilitar i promoure la comunicació, les relacions,

l’aprenentatge, el moviment, l'expressió, l'organització... Així doncs, té beneficis en els aspectes

cognitiu, físic, socioemocional, espiritual...

- Taller de les emocions

Curs intensiu per aprendre a atendre les pròpies emocions i saber reconduir les desagradables,

potenciant el propi benestar i afavorint l’establiment de relacions positives i enriquidores.

Suport TIC

- Smartphone Inici A i B (Lina Noguer) 
Aquest curs té per finalitat ajudar a conèixer les diferents opcions i icones del mòbil, fent pràctiques
dels programes més quotidians d’un telèfon mòbil intel·ligent (sistema Android). 

- Aprenem a fer videotrucades A i B (Antoni Badia) 
Curs intensiu per aprendre a connectar-se a les plataformes de videotrucada.

- El món de les aplicacions (Manel Pagès)
Taller pensat per aprofitar millor les aplicacions que trobem instal·lades al mòbil (calendari, rellotge,
maps, seguretat...) i saber quines ens poden resultar d'utilitat.

Idiomes

- Conversa i lectura en anglès avançat (Salvador Parera) 
L'objectiu és millorar el nivell d’anglès parlat i arribar a poder mantenir una conversa. Es treballarà a
través de la lectura i la comprensió de textos i la conversa entre l’alumnat.

- Conversa "in lingua italiana" (Joan Iribarren)
En aquest curs s’adquireix la pràctica necessària per a la lectura i la pronunciació correcta de la
llengua italiana a través de la conversa sobre temes diversos proposats pel professor.

- Anglès intermedi (Alphonsus Sequeira) 
Millorar el nivell de la llengua anglesa, partint d'uns coneixements previs. Es fa conversa i escriptura.

- English for holidays (Angelina Semente) 
Curs intensiu en el que cada sessió es dedicarà a treballar una temàtica diferent: De vacances /
Aficions / Al restaurant / De compres.

Coneixements
i habilitats



Coneixements

- La Carme explica contes (Carme Brangulí) 
La Carme ens explicarà contes de diferents autors/es: Pere Calders, Jesús Moncada, Mercè Rodoreda i
de la mateixa Carme Brangulí. Les persones usuàries del taller comentaran i analitzaran les emocions
dels seus personatges i els contextos on es donen les històries.

- Audicions musicals  (Antoni Garcia) 
Conèixer i gaudir la música clàssica, escoltant diverses obres acompanyades de comentaris informatius. 

- Dones que han deixat petjada (Montse Carreras) 
Dones que al llarg dels segles encara es recorden per la seva excepcional tasca en diferents activitats:
filòsofes, escriptores, científiques, pintores, músiques, artistes de teatre o cinema, activistes, polítiques,
de qualsevol branca de les ciències i les humanitats. 

- Symbaloo: Organitza les teves adreces d'interès (Antoni Badia) 
Aprendrem a utilitzar Symbaloo, una aplicació en línia per desar, organitzar, classificar i compartir els
vostres enllaços preferits en un sol lloc, en forma de botons, més gràfica i més visual que amb la llista
d'adreces d’interès.

- Pinzellades d'història de l'art (Laura Ibáñez) 
Es tracta d'un recorregut per la Història de l'Art a través de l’arquitectura, l’escultura, la pintura i la
música, així com dels artistes més representatius de cada època. 

Habilitats 

- Dibuix i pintura natural (Jose Luis Frutos) 
Practicarem i millorarem les habilitats de dibuix i pintura tot centrant-nos en el moment present.

Coneixements
i habilitats

A càrrec de Maria Badia

 - Barcino
Farem un recorregut per la muralla, fòrum, aqüeducte, el cementiri i visitarem la Barcelona Romana.
Punt de sortida: Carrer Santa Anna amb Rambla Catalunya.

- Barcelona edat mitjana
Farem un recorregut pels carrers dels oficis, Sta. Maria del Mar, la Llotja, Hospital de Sta. Creu i el
Monestir de Sant Pau del Camp. Punt de sortida: Plaça de l'Àngel.

- La Rambla
Farem recorregut pel Raval, els convents, les muralles... Punt de sortida: Canaletes.

- L'Eixample
Farem recorregut per a conèixer la distribució dels carrers, peculiaritats de l'Eixample, edificis
emblemàtics… Punt de sortida: Carrer Rivadenyera.

Sortides



Activitat física 
presencial

- Condicionament físic A, B, C i D (Isa Abadal) 
Posa’t en forma i diverteix-te amb la combinació d’un treball cardiovascular i el treball de la tonificació
del cos amb exercicis de flexibilitat, tonificació i mobilitat articular. 

- Ioga A i C (Puri Mateos) 
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. 

- Estiraments (Puri Mateos)  
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. 


