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Stencil (estergit)
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 17 a 19 h 		
Andrea Michaelsson		
Preu: 65,63 € (suplement de 15 €)
En aquest taller treballarem l’estergit amb la tècnica
manual. Utilitzarem imatges fotogràfiques i/o tipogràfiques,
prèviament tractades amb el Photoshop i posteriorment
estamparem amb esprai o pintura sobre paper o fusta.

Serigrafia
(Durada 20 h en 8 sessions)
DLL vespre: DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 19 a 21.30 h 		
DM matí: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 10 a 12.30 h
DM vespre: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19 a 21.30 h 		
DC tarda: DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 16 a 18.30 h 		
DJ matí: DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 10 a 12.30 h
DJ vespre: DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19 a 21.30 h
Sergio Rocha
Preu: 82,04 € (suplement de 25 a 30 €)
Dissenya les teves creacions amb serigrafia artística. En
aquest taller s’exploraran tant les tècniques bàsiques com les
més complexes d’aquest procediment d’estampació, i tant en
paper, tèxtil o fusta com en d’altres materials orgànics.

Restauració de mobles
(Durada 16 h en 8 sessions)
DM tarda: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 17.15 a 19.15 h 		
DM vespre: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Carme Pastor
Preu: 65,63 € (suplement de 4 €)
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i poder
recuperar mobles i petits objectes de fusta.

Dibuix
(Durada 18 h en 8 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 19 a 21.15 h
Jesús Teodoro Martín
Preu: 73,84 €

DANSA

Balls llatins: salsa, bachata,
merengue i reggaeton

Broadway jazz
(Durada 8 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 18.30 a 19.30 h
Ana Gómez
Preu: 32,82 €

Aprendrem a veure els objectes, a observar, a compondre
el que volem i a jugar amb els elements.

Ballarem coreografies de musicals amb escalfaments previs
on treballarem la força, la flexibilitat, el control i l’equilibri amb
exercicis de terra i diagonals.

Dibuix i pintura

Dansa contemporània:
tècniques mixtes

(Durada 16 h en 8 sessions )
DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 10.30 a 12.30 h
Núria Boix
Preu: 65,63 € (suplement de 10 a 15 €)
Serà una introducció al món del dibuix i el color mitjançant
diferents materials. La farem amb una metodologia bàsica
a l’hora de treballar, amb tractament individual i podreu
escollir la vostra tècnica.

Modelatge en fang i cartró
pedra
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Àlex Jodar
Preu: 65,63 € (suplement de 10 €)
Partint de l’escultura en fang, la realització de motlles, el
cartró i la pintura, construirem peces i objectes: figures,
màscares, etc.

Pintura
(Durada 18 h en 8 sessions)
DM tarda: DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 17 a 19.15 h
DM vespre: DEL 31 DE GENER AL 21 DE
MARÇ
Divendres, de 19.15 a 21.30 h
Jesús Teodoro Martín
Preu: 73,84 €
Hi trobaràs els recursos i les tècniques específiques que
configuren el més essencial de la pintura a l’oli.

Joieria en plata
(Durada 16 h en 8 sessions)
DE l’1 DE FEBRER AL 22 DE MARÇ
Dissabte, d’11 a 13 h
Anna Lluïsa Estany de la Torre
Preu: 65,63 € (suplement de 40 €)
Expressa’t artísticament a través de la plata fent joies.

Bollywood
(Durada 12 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 20 a 21.30 h
Ester Marí
Preu: 49,22 €

nou

Entra al món de Bollywood, amb tot el seu color, alegria i
varietat d’estils. Aprèn a ballar com a les pel·lícules de Bombai,
a improvisar i a deixar-te portar pels seus ritmes, passant-ho
bé i coneixent una part d’aquesta apassionant cultura.

Ritmes flamencs
(Durada 10 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 18 a 19.15 h
Maria Duran
Preu: 41,02 €

Coneix els ritmes del flamenc treballant el cos, els braços i les
palmas a compàs.

Zumba
(Durada 8 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 11 a 12 h
Covadonga Viñas
Preu: 32,82 €
Programa de ball inspirat en diferents estils de música llatina
que té com a objectiu passar una estona divertida fent
coreografies senzilles mentre es realitza un complet exercici
del sistema cardiovascular.

Una proposta per a desenvolupar la consciència i l’expressió
corporal, introduint el llenguatge de la dansa contemporània a
través de consignes i explorant en les pròpies capacitats i en
la improvisació.

(Durada 16 h en 8 sessions)
DE L’1 DE FEBRER AL 22 DE MARÇ
Dissabte, d’11.30 a 13.30 h
Robert Dokponnou
Preu: 65,63 €

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 16.30 a 18.30 h
Tanit Lunadeplata i Sònia Mandalay
Preu: 65,63 €

(Durada 3 h en 1 sessió)
22 DE FEBRER
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Lys Moya
Preu: 17,57 €

Taller pràctic i dinàmic on es treballarà l’energia femenina
juntament amb el moviment corporal.

nou

Aprendrem les danses i els ritmes de diferents països com
Mali, Costa d’Ivori i Benín. Treballarem sobre la part femenina i
la masculina de la persona.

Dansa: clàssica,
contemporània i jazz

La pràctica del ioga és beneficiosa per a la salut del cos i de
la ment. El taller va dirigit tant a principiants com a persones
amb experiència.

TALLERS FAMILIARS

Presencials: a partir del 8 de
gener.

Aprèn nocions bàsiques dels diferents estils de dansa. La tècnica
del clàssic, l’expressió del contemporani i el ritme del jazz.

Pilates
(Durada de 12 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 9.30 a 11 h
Ana Gómez
Preu: 49,22 €
L’objectiu de la pràctica del mètode Pilates és aconseguir un
control precís del cos de la forma més saludable i eficient possible.

Hatha ioga
(Durada 12,5 h en 10 sessions)
DLL migdia: DEL 27 DE GENER AL 31 DE MARÇ
Dilluns, de 14 a 15.15 h
Concha Pineda
DLL vespre: DEL 27 DE GENER AL 31 DE MARÇ
Dilluns, de 19.30 a 20.45 h
Liliana Pelman
DC migdia: DEL 29 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Dimecres, de 14 a 15.15 h
Concha Pineda
DC vespre: DEL 29 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Dimecres, de 19.30 a 20.45 h

(Durada 8 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 16 a 17 h
Mariona Sans
Preu: 32,82 €

HORARIS D’INSCRIPCIONS
PRESENCIALS

SOM
AQUi

De dilluns a divendres de 9 a 21 h
i dissabtes de 10.30 a 13.30 h i de
16.30 a 19.30 h.

TOTA LA INFORMACIÓ
DELS TALLERS

nou

Pots consultar totes les propostes de
tallers a:

patillimona.net/formacio

Massatge infantil (0-1 any)
(Durada 12 h en 8 sessions)
Del 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 16 a 17.30 h
Silvia Cairo
Preu: 49,22 €

nou

Un taller basat en tècniques ancestrals com la reflexologia,
el massatge hindú i el massatge occidental, que t’ajudarà a
enfortir el vincle afectiu amb el teu bebè.

Cal conservar el rebut de pagament i el full d’inscripció del taller.
No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

PaER

TU

Vine a divertir-te i a gaudir ballant amb el teu fill o filla.

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que
s’haurà d’abonar el primer dia de classe.
En cap cas es retornaran els diners de la matrícula.
Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre farà la
devolució de l’import corresponent durant la primera setmana de tallers.
El centre es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no
respectin la feina dels docents i personal del centre, així com el procés
d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
Les inscripcions per aturats seran presencials del 8 al 25 de gener
*Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern

Dansa amb nadons (0-2 anys )
(Durada 8 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 16.45 a 17.45 h
Maria Duran
Preu: 32,82 €

CAL SABER QUE...
La inscripció serà efectiva un cop inscrit al taller i pagada la quota
establerta.

A través de diversos instruments es creen unes sessions
musicals on els nens escolten, identifiquen, ballen i canten
músiques del món, toquen instruments i juguen amb els pares.

ADREÇA

www.patillimona.net
twitter.com/ccpatillimona
facebook.com/ccpatillimona

TU
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Aprèn a moure’t de manera sensual i a treure el teu costat més
femení a través de diferents estils, des del cabaret més clàssic
a l’strip dance més actual.

Estimulació musical per a
infants (1-2 anys)

La dansa africana és un tipus de dansa energètica i amb molt de
ritme que es balla originalment en festes, cerimònies i celebracions
tradicionals en diferents països de l’Àfrica Occidental.

Dansa del ventre

(Durada 3 h en 1 sessió)
29 DE MARÇ
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Lys Moya
Preu: 17,57 €

nou

PROPOSTES
DE FORMACIÓ

Online: a partir del 3 de gener
a les 9 h. https://inscripcions.
patillimona.net/ccivic

COS

Dansa africana

(Durada 3 h en 1 sessió)
8 DE FEBRER
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Robert Dokponnou
Preu: 17,57 €

De cada ritme, n’aprendrem els passos bàsics, i crearem una
coreografia amb una cançó típica de cada estil.

Dansa: cabaret, burlesque i
strip dance

(Durada 12 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 20 a 21.30 h
Pendent de confimar
Preu: 49,22 €

MARATONS
Dansa africana:
Mali, Costa d’Ivori i Benín

(Durada 3 h en 1 sessió)
8 DE MARÇ
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Covadonga Viñas
Preu: 17,57 €

nou

PaER

Centre Cívic Pati Llimona

Disseny i maquetació: www.ximenachapero.com

PLÀSTICA

Liliana Pelman
Preu: 51,27 €
(Durada 25 h en 20 sessions)
DLL+DC tarda: DEL 27 DE GENER AL 2 D’ABRIL
Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.30 h
Liliana Pelman
DM+DJ matí 1: DEL 28 DE GENER AL 3 D’ABRIL
Dimarts i dijous, de 9.30 a 10.45 h
Concha Pineda
DM+DJ matí 2: DEL 28 DE GENER AL 3 D’ABRIL
Dimarts i dijous, d’11 a 12.15 h
Concha Pineda
Preu: 102,55 €

MAPA

CENTRE CIVÍC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00

foto i imaTGE

.

.
AUDIOVISUALS PARAULA

CUINA . P l ASTI CA . COS . DANSA
Tallers Familiars
nou
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FOTO I IMATGE iniciació

Fotografia analògica amb
laboratori

Introducció al plató
fotogràfic

La mirada simbòlica.
Aplicacions publicitàries

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 17.15 a 19.15 h		
Carlos Maldonado
Preu: 93,70 € (suplement de 3 a 5 €)

(Durada 2 h en 1 sessió)
EL 7 DE FEBRER, EL 7 DE MARÇ o EL 4 D’ABRIL
Divendres, de 17 a 19 h
Jovan Horvath
Preu: 12,88 €

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 19 a 21 h
Isabella Antonelli
Preu: 93,70 €

Domina la teva càmera analògica i revela les teves pròpies
còpies fotogràfiques.

En aquest taller començarem de zero i avançarem fins al
coneixement de tot el que hi ha en qualsevol estudi fotogràfic.
I, per descomptat, en sortirem amb un grapat de bones fotos
professionals.

Com fer que la teva fotografia sigui provocadora, innovadora, que
trenqui motlles. Com desenvolupar la teva capacitat narrativa.

Fotografia en blanc i negre
Exposició de fotografia d’alumnes: els inscrits als tallers
de sis o més sessions tindran la possibilitat de participar
de l’exposició de final de trimestre. Resta exemp laboratori
iniciació.

Fes fotos creatives amb
la teva càmera compacta

nou
(Durada 16 h en 8 sessions)
Matí: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h / Jovan Horvath
Tarda: DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 19 a 21 h / Isabella Antonelli
Preu: 93,70 €
Coneix la càmera fotogràfica compacta de forma senzilla. Curs
d’iniciació per aprendre a treure’n el màxim profit de forma
creativa.

Composició fotogràfica
(Durada 12 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dilluns, de 19 a 21 h
Francisco Gómez
Preu: 70,28 €
En aquest taller desenvoluparem el pensament visual com
a factor de comprensió i creació. Tractarem dels elements
constitutius del llenguatge visual i els seus diferents usos al
llarg de la història de la fotografia.

Càmera rèflex digital
(iniciació)

(Durada 16 h en 8 sessions)
Tarda: DEL 31 GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 17.15 a 19.15 h
Matí: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 12 a 14 h
Carlos Maldonado
Preu: 93,70 €
Coneix millor la teva càmera rèflex digital i totes les seves
funcions. Adquireix les habilitats adequades per fer fotos més
creatives.

(Durada 12 h en 6 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 6 DE MARÇ
Dijous, de 19 a 21 h
Francisco Gómez
Preu: 70,28 €
Investiga les possibilitats expressives de la fotografia en blanc i
negre a través de l’experimentació amb elements del laboratori.

Laboratori (iniciació)
(Durada 12 h en 6 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 3 DE MARÇ
Dilluns, de 18 a 20 h
Carlos Maldonado
Preu: 70,28 €
En aquest taller es proporcionaran els coneixement bàsics
sobre revelatge en blanc i negre a través de la tècnica
artesanal al laboratori.

Tècniques antigues al laboratori
(Durada 12 h en 6 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 7 DE MARÇ
Divendres, de 18 a 20 h
Francisco Gómez
Preu: 70,28 € (suplement de 10 a 15 €)
Desenvoluparem un treball de creació a través d’antics
processos amb la fabricació d’emulsions fotogràfiques del segle
XIX com la cianotípia, el marró van Dyke, la goma bicromatada,
el paper salat i l’albúmina.

Tractament digital de la
imatge (iniciació)
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 19.30 a 21.30 h
Carlos Maldonado
Preu: 93,70 €
El taller es desenvoluparà al voltant del conegut editor fotogràfic
Photoshop. Tots els participants adquiriran els coneixements
bàsics sobre aquesta eina i totes les seves possibilitats.

Una història de la fotografia
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 19 a 21 h
Juan de Dios Pérez
Preu: 93,70 €
Seminari teòric i pràctic en què es transmetran les nocions
bàsiques per a conèixer i entendre la història de la fotografia
des del seu naixement al segle XIX fins a l’actualitat (a partir de
les seves tècniques, gèneres i fotògrafs més destacats) i com
aquesta influeix en les pràctiques fotogràfiques contemporànies.

Passejades fotogràfiques
(Durada 16 h en 8 sessions)
DE l’1 DE FEBRER AL 22 DE MARÇ
Dissabte, de 10.45 a 13.45 h
Juan de Dios Pérez
Preu: 93,70 €		
Taller pràctic de caràcter lúdic en què es relaciona la fotografia
i les passejades (per diversos llocs urbans o naturals de
Barcelona) amb l’objectiu de conèixer el funcionament de la
càmera fotogràfica i les possibilitats tècniques que ens ofereix al
mateix temps que es treballen els diferents gèneres fotogràfics.

FOTO I IMATGE
especialitzat

Retrat d’estudi al plató	
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19 a 21 h
Jovan Horvath
Preu: 93,70 €
En aquest curs veurem els principals tipus de retrat fotogràfic i en
farem pràctiques: psicològics, comercials, de cos, glamours, nus, etc. I
analitzarem els cànons d’il·luminació en cadascun dels diferents casos.

Plató casolà:
construeix el teu propi plató	
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 12 a 14 h
Jovan Horvath
Preu: 93,70 €
Aprèn tots els efectes d’il·luminació professional per aconseguirlos a casa.

Projecte fotogràfic 1:
fotografia i discurs
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19 a 21 h
Juan de Dios Pérez
Preu: 93,70 €
L’objectiu és que els alumnes prenguin consciència del significat
de les imatges fotogràfiques en la nostra cultura i que siguin
capaços de construir sèries fotogràfiques discursives de manera
coherent. Es desenvoluparà la capacitat d’anàlisi, reflexió i crítica.

Fotografia documental

Fotografia d’objectes

(Durada 18 h en 9 sessions)
DEL 22 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 19 a 21 h
Pau Coll
Preu: 105,42 €

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 19 a 21 h		
Jovan Horvath
Preu: 93,70 €

Curs pràctic per aquelles persones interessades a treballar amb
la realitat a través de les seves fotografies amb una mirada i
estil propis. Una introducció al fotoperiodisme i a la fotografia
documental amb perspectiva social.

En aquest curs pràctic farem fotos de les típiques situacions en
què es troba el fotògraf de productes. Veurem els tractaments de
les diverses superfícies i materials: menjar, metalls, roba, teixit,
fusta, vidres, plàstics, etc.

Càmera rèflex digital (avançat)

Fotografia nocturna

(Durada 16 h en 8 sessions)
Matí: DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 10 a 12 h
Tarda: DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Carlos Maldonado
Preu: 93,70 €

(Durada 12 h en 4 sessions)
DEL 4 AL 13 DE FEBRER
Dimarts i dijous, de 18 a 21 h
Artur Isal
Preu: 70,28 €

Adquireix les habilitats adequades per optar a qualsevol
especialització fotogràfica.

Projecte fotogràfic 2: el cos
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19 a 21 h
Juan de Dios Pérez
Preu: 93,70 €
Aquest taller té com a objectiu reflexionar sobre com s’ha
representat el cos en la cultura occidental a partir de la
fotografia i com aquesta representació, està relacionada amb la
construcció de les identitats col·lectives i individuals.

El retrat: com rompre el glaç
amb els models
(Durada 6 h en 2 sessions)
DE l’1 AL 8 DE FEBRER
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h
Jovan Horvath
Preu: 35,14 €

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Carlos Maldonado
Preu: 93,70 €

(Durada 6 h en 2 sessions)
DEL 15 AL 22 DE FEBRER
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h 		
Jovan Horvath
Preu: 35,14 €

Enfocament i
desenfocament

(Durada 12 h en 6 sessions)
DEL 29 DE GENER DEL 5 DE MARÇ
Dimecres, de 19 a 21 h
Francisco Gómez
Preu: 70,28 € (suplement de 5 a 10 €)
Aprofundirem en tècniques de positivació efectuades al laboratori en blanc i negre que ens aproparan a la fotografia creativa:
internegatius, interpositius, etc.

nou

Com fer bones fotografies durant un viatge? Aprèn a distingir
quines fotos són bones i quines no i a donar-los un sentit
d’unitat per fer-ne amè el visionat.

(Durada 6 h en 2 sessions)
DEL’1 AL 8 DE MARÇ
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h		
Jovan Horvath
Preu: 35,14 €

Introducció a l’animació	
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 31 DE GENER AL 21 DE MARÇ
Divendres, de 10 a 12 h
Javier Luján Ceballos
Preu: 93,70 €
Introducció a la realització de l’animació a través de diferents
tècniques: dibuixos animats, stop-motion, animació d’objectes, etc.

Documental social
nou

Construeix i utilitza la més senzilla i enigmàtica de totes les
càmeres, amb una capsa de sabates o una llauna de galetes.

Laboratori creatiu

(Durada 12 h en 4 sessions)
DEL 3 AL 12 DE FEBRER
Dilluns i dimecres, de 18 a 21 h
Ruth Estellers
Preu: 70,28 €

nou

Aprèn recursos per tractar amb les persones que fotografies.

Càmera estenopeica
(pinhole)

Ús avançat del Photoshop.

AUDIOVISUAL

L’objetiu del taller és aprendre i/o millorar les
fotografies que fem quan la llum és escassa,
obligant-nos a utilitzar el flash i el trípode, i posar en
pràctica la tècnica fotogràfica.

Tractament digital de la
imatge (avançat)

Reportatge fotogràfic de
viatge

nou

(Durada 20 h en 8 sessions)
DE l’1 DE FEBRER AL 22 DE MARÇ
Dissabtes, d’11 a 13.30 h
Jorge García Díaz
Preu: 117,13 €
El taller té com a finalitat l’experimentació en grup dels diversos
elements del llenguatge audiovisual per a la realització final
d’un curtmetratge documental.

PARAULA

nou

Utilitza el recurs d’enfocar i desenfocar per fer bones fotos.

Anglès avançat:
Tea, coffee & stories

Monòlegs teatrals:
interpretació

(Durada 12 h en 8 sessions)
DEL 27 DE GENER AL 17 DE MARÇ
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Ariane Amarantinis Strachan
Preu: 49,22 €

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Roser Ferrando Casas
Preu: 65,63 €

Tast de vins: iniciació	
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 19 a 21 h
Jordi Sabaté
Preu: 65,63 € (suplement de 45 €)

El material de lectura es compartirà de forma digital. No en
paper. T’oferim un espai on “posar-te en forma” o simplement
gaudir d’una estona xerrant en anglès a partir de la lectura de
relats originals d’autors de llengua anglesa. Dirigit a persones
amb un nivell avançat d’anglès.

Es treballarà el cos, la veu i la creativitat de l’intèrpret.
L’objectiu és aproximar-nos al treball del monòleg teatral
des de diferents propostes tècniques i creatives perquè
cada intèrpret pugui decidir com vol construir el seu
personatge.

Escriptura creativa

Tècniques bàsiques de
narració

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous de 19.15 a 21.15 h
Carme Rodríguez
Preu: 65,63 €
Aquest curs té caràcter introductori. Va adreçat a tothom que
tingui inquietud pel procés literari, des que neix la inspiració o
la idea fins que es dóna a conèixer als altres.

(Durada 8 h en 4 sessions)
DE l’1 AL 22 DE FEBRER
Dissabte, d’11 a 13 h
DE l’1 AL 22 DE MARÇ
Dissabte, d’11 a 13 h
Rubén Martínez
Preu: 32,82 €

Relat

CUINA

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 17 a 19 h
Carme Rodríguez
Preu: 65,63 €
Aprendrem a treure profit de les pròpies idees, motivar la
nostra creativitat, i crear històries i personatges que transmetin
intensions i sentiments. Veurem l’estructura del conte i les
seves regles.

Valorarem els sentits primaris a través d’una copa de vi
(negre, rosat i blanc).

Cuina asiàtica
(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 17.15 a 19.15 h
Miho Miyata
Preu: 65,63 € (suplement de 28 €)
En cada sessió prepararem dos plats d’un país asiàtic:
Xina, Filipines, Tailàndia, Vietnam, Japó i Índia. Aprendrem
tècniques culinàries i sobretot la manera d’entendre la seva
gastronomia.

Cuina del Japó actual

Aprèn a explicar aquells contes que t’agraden mitjançant les
tècniques de la narració oral.

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
DC matí: dimecres, de 10.30 a 12.30 h
DC tarda: dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Miho Miyata
Preu: 65,63 € (suplement de 28 €)
Es tracta d’una cuina sana, nutritiva i, sobretot, molt fàcil.
Aprendrem plats típics del Japó dels quals coneixerem la
història, i sabrem com aconseguir els ingredients que hi entren.

Tast de vins avançat

NYAM!
NYAM!

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 30 DE GENER AL 20 DE MARÇ
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Jordi Sabaté
Preu: 65,82 € (suplement de 45 €)
Recorrerem les denominacions d’origen de l’Estat espanyol
i els seus microclimes.

Macro

Conversa en anglès. Nivell
intermedi

(Durada 6 h en 2 sessions)
DEL 15 AL 22 DE MARÇ
Dissabte, de 16.30 a 19.30 h 		
Jovan Horvath
Preu: 35,14 €

(Durada 12 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, d’11.30 a 13 h
Ariane Amarantinis Strachan
Preu: 49,22 €

Veurem com fotografiar molt, molt, molt de prop, aproximant-nos
des de 1:1 en endavant. Es presentaran equips i es comentaran
les tècniques del món de petita escala.

Sovint en l’aprenentatge d’una llengua es treballa molt la
gramàtica i poc l’expressió oral. T’oferim un espai on “posar-te
en forma” o simplement gaudir d’una estona xerrant en anglès.

Improvisació teatral
(Durada 12 h en 8 sessions)
DEL 29 DE GENER AL 19 DE MARÇ
Dimecres, de 20 a 21.30 h
Roser Ferrando Casas
Preu: 49,22 €

Cuina francesa en francès
nou

Explora i descobreix els diferents recursos interpretatius a
través del joc dramàtic i la improvisació teatral. Proposta
dinàmica i lúdica on es treballarà el cos, la veu i la creativitat
de l’intèrpret.

(Durada 16 h en 8 sessions)
DEL 28 DE GENER AL 18 DE MARÇ
Dimarts, de 17 a 19 h
Joris Potier
Preu: 65,63 € (suplement de 20 €)

nou

Farem un recorregut per la gastronomia francesa.
Aprendrem a cuinar masses, cremes i salses que seran la
base de molts plats i gaudirem preparant receptes típiques
mentre parlem francès. És necessari tenir nocions de
francès.

Còctels internacionals
clàssics
(Durada 16 h en 8 sessions)
DE l’1 DE FEBRER AL 22 DE MARÇ
Dissabte, de 17.30 a 19.30 h 		
Jordi Pedro
Preu: 65,63 € (suplement de 35 €)
Farem un recorregut per la història dels còctels
internacionals i els ingredients necessaris per a elaborar-los.
Prepararem mojitos, caipirinhas, Singapore slings i molts
més. Descobreix nous sabors.

