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Totes les xerrades són gratuïtes, de
lliure accés i es realitzen a la sala
d’actes del Centre Cívic

Dijous 2 de maig a les 19 h
a la sala d’actes del Centre
Cívic
Camps de treball i voluntariat
internacional a càrrec de l’entitat
SCI Catalunya.
Des de l’entitat Servei Civil
Internacional Catalunya (SCI) et
donaran tota la informació sobre
els camps de treball i sobre els
diferents tipus de voluntariat internacional. T’explicaran el funcionament, els requisits i els passos necessaris per apuntar-t’hi: podràs
veure quina opció s’adapta més
als teus interessos i començar a
organitzar la teva estada a l’estranger aprofitant els avantatges
d’aquestes maneres de conèixer
món que contribueixen al desenvolupament directe de projectes
locals de transformació social.
Cal inscripció prèvia, trucant al
977609849, enviant un whatsapp al 630
476 151 o enviant un correu a
vallsjove@valls.cat

Divendres 3 de maig a les 19 h a la sala d’actes del Centre Cívic
La sexualitat infantil, a càrrec d’Elisenda Pascual,
Acompanyament Familiar
La Vida és un contínuum d’etapes on, una darrere
l’altra, anem descobrint qui som i com és el món que
ens envolta. Comprendre que els infants travessen per
un moment on la presència dels seus genitals fa més
evident la seva sexualitat, és imprescindible per tal de
poder acompanyar el seu desenvolupament d’una forma respectuosa alhora que segura. Què entenem per
sexualitat infantil? Quan comença? Com acompanyar
aquesta etapa amb respecte? Aquestes són preguntes
que respondrem.
Cal inscripció prèvia, trucant al 977609849, enviant un whatsapp al
630 476 151 o enviant un correu a vallsjove@valls.cat

Dijous 16 de maig a les 18 h a la sala d’actes
del Centre Cívic
Dietes Detox, a càrrec d’Isabel Chaparro (nutricionista i tecnòloga dels aliments)
Xerrada-taller de sucs verds, on coneixerem i explicarem totes les propietats que tenen com per exemple la
Detox, entre altres.

Dijous 23 de maig a les 18 h a la
sala d’actes del Centre Cívic
Taller-xerrada sobre la formació en
teràpia corporal integrativa, conduïda
per Imma Alemany i Genisa Prats
(Espai TCI).
Una sessió introductòria a la formació
que permetrà experimentar l’enfocament d’aquesta psicoteràpia. La teràpia
corporal integrativa és un sistema
d’abordatge corporal que integra
diferents mètodes de treball que té com
a objectius restaurar la salut, entesa
aquesta com una salut global tant a
nivell mental, com físic i espiritual, que
concep el ser com una unitat. A qui va
dirigida la formació?
• Persones interessades en adquirir
eines per acompanyar a altres en els
seus processos d’integració entre cos,
emoció, ment i esperit.
• Professionals de la salut (metges,
psicòlegs, psicoterapeutes, personal
d’ajuda i acompanyament).
• Terapeutes corporals (professors de
ioga, massatgistes, terapeutes manuals,
professors de pilates, personal trainers).
• Qualsevol persona interessada en ampliar els seus coneixements en el Treball
Corporal i en el seu treball personal
integrant cos, emoció, ment i esperit.
Observacions: cal inscripció prèvia a
secretaria.tgn@espaitci.com o al telèfon
635870031

Dijous 13 de juny a les 19 h a la sala d’actes
del Centre Cívic
Taller xerrada “Fake news i mentides increïbles.
No tot el que veus a internet és veritat”, a càrrec
de Javier Polinario (periodista especialitzat en comunicació estratègica a les xarxes socials i membre
del gabinet de Comunicació i Relacions Externes
de la URV).
Cada dia circulen més notícies falses a través de
les xarxes, un fenomen que s’ha convertit en un
problema social important. Es preveu que, el 2022,
la meitat de les notícies siguin falses. I, segons un
estudi, només un 14% és capaç de distingir entre
una notícia falsa i una que no ho és. Darrere de
les fake news hi ha interessos polítics i econòmics
que aposten per manipular les masses encara
que això comporti morts, presó o generar una
societat atemorida. Poques persones es pregunten
què són les fake news o com i per què es creen.
Poques persones són conscients de la importància
d’aquesta qüestió. Per tot això, cal informar i educar
la gent perquè sàpiga què són i, sobretot, com pot
detectar-les.
Divendres 14 de juny a les 18.30 h a la sala
d’actes del Centre Cívic
Pedagogia nutricional, a càrrec de Yolanda Gurí
(nutricionista)
Xerrada dinàmica on parlarem i coneixerem les
propietats i beneficis d’alguns aliments, dels seus
nutrients i de la seva conservació, així com algunes receptes de cuina. Un glossari complet per
conèixer de més a prop allò que mengem i gaudir
de la millor manera (i més sana) dels aliments. Una
autèntica lliçó de gastronomia i salut!

Dissabte 27 d’abril a les
11.30 h
Little Chef, a càrrec de Kids
and Us a la sala d’actes del
Centre Cívic.
Farem un taller de cuina on els
nens/es puguin experimentar
amb el menjar, tastin nous sabors i descobreixin que cuinar
pot ser molt divertit. I tot plegat
en anglès!
Divendres 24 de maig a les
17.30 h
Teatre arrossegat de Catalunya, a càrrec de Teatre Nu (a
la plaça Pilar Prim -davant del
Centre Cívic).
Senyores i senyors, nens i
nenes, us presentem el Teatre
Arrossegat de Catalunya, el
nostre teatre desplegable, el
nostre teatre multifuncional, el
nostre teatre de repertori universal. Després d’anys de treball
i esforç disposem d’un ampli
ventall de comèdies, drames i
tragèdies per a ser representades sobre aquest escenari que
arrosseguem arreu del món.
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Acompanyament
respectuós i joc
psicomotriu
en família 0-2 anys
Eduquem la nostra mirada
per acompanyar els nostres
fills i filles a desplegar
les seves potencialitats.
Observem amb atenció.
Aprenem com és el seu joc
psicomotriu, el desenvolupament de la seva autonomia i la seva descoberta de
les relacions amb els altres
i el món. Compartim amb
els altres adults les nostres
reflexions.
HORARI:
Dimarts de 17 a 18.30 h
PERÍODE:
Del 30 d’abril a l’11 de juny
FORMADORA:
Mercedes González
OBSERVACIONS:
Destinat a nadons de 2 mesos
a 2 anys acompanyats dels seus
adults de referència.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Màxim 6 famílies
PREU:
45 €

Cuina Rebel!
Cuinar els aliments és igual d’important que produir-los.
Amb la introducció dels aliments preparats, precuinats
o industrialitzats, i amb un estil de vida que ens deixa
poc temps per dedicar a la cuina, les habilitats culinàries de la població han anat minvant alarmantment.
“Cuina Rebel” neix a Valls amb l’objectiu de tornar
a capacitar a la ciutadania a cuinar els seus propis
aliments de manera sostenible utilitzant recursos locals.
Agafeu el davantal i sortiu del costat fosc per ser part
de la Cuina Rebel!
HORARI:
De 17 a 21 h
PERÍODE:
Dimecres 24 d’abril: cuina i degustació de verdures de “iunrave”, a càrrec
de Pere Vidal.
Dimecres 22 de maig: cuina d’hamburgueses vegetarianes, a càrrec de
Jessy Apaza.
Dimecres 19 de juny: coques de Sant Joan, a càrrec de Pere Vidal (cal
portar ingredients de decoració).
FORMADORA:
Cuina Rebel, Valls en transició, Increïble comestible-Valls, Associació pel
Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA) – Can Pipirimosca
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera.
OBSERVACIONS:
Punt de trobada: Hort Comunitari dels 4 Cantons (HC4C). Porteu davantal
i pots o carmanyola.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 20 alumnes
PREU:
Taquilla inversa (a càrrec dels formadors/es).

Taller de batchcooking
No tens temps de cuinar i menges qualsevol cosa?
En aquest taller aprendrem a planificar-nos, cuinar o
deixar preparats molts aliments per a tota la setmana en
només 2 hores.
HORARI:
De 18.30 a 20.30 h
PERÍODE:
Dilluns 27 de maig
FORMADORA:
Alba Saura (dietista-nutricionista)
ESPAI:
Aula de cuina de Vallsgenera.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 10 €
Més de 25 anys: 15 €
*Despeses de material a part: 4 €

Berenars i esmorzars saludables
Explicarem quins són els aliments que podem incloure
per fer berenars i esmorzars saludables i quins hem
d’evitar. Com podem combinar aquests aliments per
preparar berenars ben bons, a part de saludables.
I també farem alguna preparació fàcil i saludable.
HORARI:
De 18 a 19.30 h
PERÍODE:
Dijous 6 de juny
FORMADORA:
Alba Saura (dietista-nutricionista)
ESPAI:
Sala d’actes del Centre Cívic
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
Gratuït (inscripció prèvia).
*Despeses de material: 2 €

Avancem amb Internet
Adreçat a persones que
hagin fet el curs d’iniciació
o que tinguin coneixements
bàsics. Els continguts que
treballarem seran: xarxes
socials, seguretat i privacitat a la xarxa, descàrrega
d’aplicacions, gestions i tràmits en línia, música, vídeo i
més recursos a Internet.
HORARI:
Dilluns de 9 a 11.15 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 17 de juny
FORMADORA:
Luisa Miralles, Punt Òmnia Valls
ESPAI:
Aula òmnia 2 de Vallsgenera
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 8 alumnes
PREU:
De 12 a 25 anys: 30 €
Entre 25 i 64 anys: 45 €
A partir de 65 anys: 10 €

*Tallers per a joves
d’entre 14 i 29 anys

Escriptura creativa per a joves
Aquest curs proposa alliberar la creativitat a través de
tècniques que propicien el desenvolupament d’idees.
A través dels exercicis escrits treballarem les veus
narratives, la construcció de personatges, els temps,
les figures retòriques, la diferència entre dir i mostrar, etc. tot trencant amb els esquemes que puguin
imposar els usos comunicatius estàndard. Literalment
i metafòrica, farem volar la imaginació.
HORARI:
Dilluns de 19 a 20 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 10 de juny
OBSERVACIONS:
Per a joves de 16 a 25 anys. Cal inscripció prèvia
FORMADORA:
Ester Enrich
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 5 i 10 alumnes
PREU:
Gratuït

Masterclass de teatre
musical
Taller per endinsar-nos en el món
dels musicals de la mà de l’actor
i cantant vallenc Edgar Martínez. Els participants treballaran
aspectes interpretatius i vocals
de dues peces musicals de Rent
i Les Miserables. El taller compta
amb la col·laboració del pianista
alcoverenc David Ferré i l’actriu
i cantant Bàrbara Flores.
HORARI:
De 09.30 a 14 h
PERÍODE:
Diumenge 28 d’abril
OBSERVACIONS:
Joves de 15 a 30 anys
FORMADOR:
Edgar Martínez
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Fins a 8 alumnes
ORGANITZA:
Cor Koré de l’Associació SuiteCor
PREU:
3 euros (a càrrec de l’organització)

Gimnàstica abdominal
hipopressiva
La gimnàstica abdominal hipopressiva consisteix a combinar la
respiració i les posicions del cos
per treballar la nostra musculatura
abdominal i el sòl pèlvic.
Es realitza a partir d’una apnea
respiratòria en unes postures
concretes.
Alguns dels beneficis més destacats d’aquesta activitat són: la
disminució del perímetre abdominal, ajuda en la recuperació en
el postpart, millora la capacitat
respiratòria, millora i prevé les
incontinències urinàries i millora la
postura reduint mals d’esquena.
HORARI:
Dilluns de 19 a 20 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 10 de juny
OBSERVACIONS:
Activitat contraindicada per a hipertensos/es,
embarassades, i postpart inferior a 2 mesos.
FORMADORA:
Ester Pérez
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 10 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

Teatre social de
l’oprimit/da
El teatre de les persones oprimides és una metodologia política-artística-teatral que ens permet tractar
opressions i conflictes socials a la recerca d’alternatives de canvi per a transformar-los. Experimentarem mitjançant el joc teatral, el teatre imatge i el
teatre fòrum, eixos vertebradors de la metodologia,
reflexionant sobre opressions viscudes en primera
persona per poder extrapolar-les a nivell global i
construir una visió crítica i alliberadora.
Farem teatre per poder canviar la realitat que ens
oprimeix. No es necessita experiència teatral prèvia.
Totes som artistes de la nostra vida!
HORARI:
Dissabtes d’11 a 13 h
PERÍODE:
Del 4 de maig al 15 de juny
DESTINATARIS:
Majors de 16 anys
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia i portar roba còmoda, paper i bolígraf.
FORMADORA:
Magdalena Solsona
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
Gratuït

Defensa personal per a dones
Taller orientat a treballar les bases de la
defensa personal per poder actuar en
les situacions més comunes en cas de
possibles agressions.
HORARI:
Divendres de 19 a 20 h
PERÍODE:
Del 10 de maig al 7 de juny
OBSERVACIONS:
Destinat a dones a partir de 16 anys
FORMADORA:
Sònia Vaquer, Centre Dao
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 20 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: Gratuït
Més de 25 anys: 23 €

Pilates
Activitat física i mental que consisteix
en l’execució de moviments estàtics i
controlats amb l’objectiu de reforçar la
fermesa de la columna vertebral i cercar
l’equilibri mental. Es desenvolupen els
músculs interns i es reforça la musculatura de la columna vertebral, mentre
equilibrem el nostre cos.
HORARI:
Dimecres de 10.30 a 11.30 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda, adequat a usuaris de totes
les edats i tots els nivells d’experiència.
FORMADORA:
Laura Figuerola
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

De la biblioteca a l’hort
Visitarem i coneixerem productors/es locals
i productes de proximitat. Connectem la
paraula, l’entorn i els fruits que ens dona la
terra. Si no hi podem arribar a peu, no és local.
Poseu-vos bon calçat i apropem-nos al que
passa a prop de casa.
PERÍODE I HORARI:
Dissabte 6 d’abril, d’11 a 12 h. Inauguració del cicle amb lectura de textos i mostra de llibres inspiradors per un estil de vida
més respectuós amb el medi ambient (convidem els assistents
a portar llibres i textos de casa). Punt de trobada: Centre Cívic
per anar a l’Hort Comunitari dels 4 Cantons (HC4C).
Dilluns 6 de maig, de 16 a 19 h. Caminada i visita a les
instal·lacions de “La Barraqueta Agroecològica” (Vilallonga
del Camp). Punt de trobada: Centre Cívic per sortir amb cotxe
particular o autobús cap al poble de Vilallonga de Camp i d’allà
fer una caminada d’uns 30’ fins a les instal·lacions.
Dissabte 11 de maig, de 10 a 13 h. Caminada, visita i recol·lecció a l’Associació “ADeLA - Can Pipirimosca”. Punt de trobada:
Centre Cívic (caminada d’uns 45’).
Dissabte 25 de maig, de 10 a 13 h. Caminada i visita a les
instal·lacions de “iunrave” (Valls). Punt de trobada: Centre Cívic
(caminada d’uns 45’).
Dissabte 1 de juny, de 10 a 13 h. Caminada, visita i tast de
vins al Celler Dasca Vives (Valls). Punt de trobada: Centre Cívic
(caminada d’uns 45’).
Dissabte 8 de juny, de 10 a 12 h. Taller de tenyir teixits amb
tints naturals per Mònica Fontanilles. Punt de trobada: Centre
Cívic per anar a l’Hort Comunitari dels 4 Cantons (HC4C)
(cal portar pots de vidre grossos amb tapa i restes de pells de
ceba i camamilla).
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia. Per a les caminades cal portar calçat
còmode i aigua.
FORMADOR:
Valls en Transició, Associació pel Desenvolupament Local i
Alternatiu (ADeLA) – Can Pipirimosca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 20 alumnes
PREU:
Gratuït

Dona fil avançat
Saps cosir una mica, però vols perfeccionar-ho? Vols aprendre a posar
cremalleres, estrènyer peces, o fer
arranjaments de la vostra pròpia roba?
Apunteu-vos a aquest curs!
(Si no tens els coneixements bàsics,
posa’t en contacte amb nosaltres).
HORARI:
Dijous de 9.30 a 12 h
PERÍODE:
Del 25 d’abril al 13 de juny
FORMADORA:
Candela Amill
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 7 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Dona fil bàsic
Apunta’t a aquest curs i aprendràs les
nocions bàsiques com cosir la vora, tallar patrons o cosir a mà i amb màquina.
Apunteu-vos a aquest curs!
(Si ja tens els coneixements bàsics i vols
continuar aprenent, posa’t en contacte
amb nosaltres).
HORARI:
Dilluns de 9.30 a 12 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 10 de juny
FORMADORA:
Candela Amill
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 7 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Escriptura com a eina
de creixement
personal
Taller vivencial que
busca propiciar les eines
d’escriptura, l’espai i la
mediació o guia perquè
un mateix trobi el camí
cap al creixement personal. Es treballa a través de
la reflexió sobre qui som,
què volem i sobre quins
són els nostres recursos i
limitacions; indagant amb
distància sobre el nostre
passat, les persones que
més ens han influenciat,
els esdeveniments que
ens han marcat i per què;
buscant la transformació
de la percepció d’allò
succeït en una nova oportunitat; aprenent com a
individu i com a grup.
HORARI:
Dijous de 18.45 a 20.15 h
PERÍODE:
Del 25 d’abril al 13 de juny
OBSERVACIONS:
Per a majors de 16 anys
FORMADORA:
Ester Enrich
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 4 i 8 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Zumba
Fórmula aeròbica
de condicionament
físic vigoritzant,
eficaç i fàcil de seguir en un clima de
“festa”. Combina
la música internacional i els ritmes
llatins més comercials per ajudar a
cremar calories a
través del ball.
HORARI:
Dilluns i dimecres de
15.30h a 16.30 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 12 de juny
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES
PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 30 €
Més de 25 anys: 45 €

Hatha vinyasa ioga
(ioga dinàmic)
Mitjançant les asanes (postures corporals) i la sincronització amb la Respiració
Conscient, aprendrem a
millorar la salut dels principals òrgans del nostre cos,
a relaxar la ment i el cos, a
reduir l’estrès i a millorar la
qualitat del son. Treballarem la flexibilitat, la coordinació, la resistència i la
força. Crearem un espai de
calma i tranquil·litat enmig
del nostre dia a dia.
HORARI:
Grup 1: dimarts de 15.15 h a 16.15 h
(1r nivell)
Grup 2: dijous de 15.15 h a 16.15 h
(2n nivell)
PERÍODE:
Del 25 d’abril al 13 de juny
FORMADORA:
Elisenda Nadal
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

Txi-kung
Tècnica mil·lenària per
reequilibrar cos i ment mitjançant moviment, concentració i respiració. Apte per
a qualsevol persona, tan
per edat o condició física.
HORARI:
Dimecres de 19h a 20 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
OBSERVACIONS:
Cal portar roba còmoda
FORMADOR:
Fausto Cepas
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 6 i 12 alumnes
PREU:
De 16 a 25 anys: 20 €
Més de 25 anys: 25 €

Caminem
Els dimarts i dijous fem petites excursions pels camins
dels voltants de Valls. Si
estàs interessat/da no dubtis en posar-te en contacte
amb nosaltres. El punt de
trobada és el Centre Cívic.
HORARI:
Dimarts i dijous a les 8.30 h
PERÍODE:
Del 23 d’abril al 13 de juny
OBSERVACIONS:
Cal inscripció prèvia
PREU:
Gratuït

Gimnàstica de
manteniment
Activitat basada en el treball
de mobilitat articular, de
millora de la resistència cardiovascular, de tonificació
muscular i de reforçament
de la faixa abdominal amb
sessió final d’estiraments i
activitats de relaxació.
HORARI:
Dilluns i dimecres de 20 a 21 h
Dilluns i dimecres de 21 a 22 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
ESPAI:
Escola Enxaneta
OBSERVACIONS:
Cal escollir grup
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
De 8 a 20 alumnes
PREU:
69,48 €*
*Descompte per a abonats del Patronat Municipal d’Esports

Tallers intergeneracionals
Els i les alumnes de 4t d’ESO
de l’Institut Serra de Miramar
ens ofereixen diferents tallers
formatius per a persones majors de 64 anys en el curs de
l’assignatura de servei comunitari.
HORARI:
Divendres de 10.30 a 12 h
PERÍODE:
Divendres 26 d’abril. Aplicatius per al
mòbil de fotografia digital.
Divendres 3 de maig. Taller de zumba.
Divendres 10 de maig. Utilització de
les eines bàsiques d’un telèfon mòbil
(whatsapp...).
Divendres 17 de maig. Taller de pintura.
Divendres 24 de maig. Com utilitzar el
wifi i el GPS dels telèfons mòbils.
FORMADORS:
Alumnes de l’Institut Serra de Miramar
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 20 i 25 alumnes, segons taller
PREU:
Gratuït. Cal inscripció prèvia.

Benestar emocional
En aquest taller treballarem l’autoconfiança, l’autoestima i
el benestar emocional
en general, generant
vincles interpersonals,
de socialització sobre
la base d’experiències
compartides.
HORARI:
Dimecres de 17.45 a 18.45 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER
GRUP:
Entre 4 i 10 alumnes
PREU:
10 €

Memòria
No et rovellis! Exercita
la ment a través de jocs
d’atenció, càlcul, llenguatge, raonament, concentració, orientació espacial i
temporal o de la memòria
sensorial. Aprèn estratègies
per exercitar la memòria a
la vida quotidiana i a reduir
l’ansietat que provoquen les
pèrdues de memòria.
HORARI (a escollir):
Dimarts de 9 a 10 h
Dimarts de 10 a 11 h
Dimecres d’11 a 12 h
Dijous de 12 a 13 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 13 de juny
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Català
Podràs aprendre les normes bàsiques d’ortografia
i treballar la comprensió
lectora, i així poder-te expressar i escriure en català
correctament. Escriure
notes a la família, omplir
un formulari o escriure un
missatge deixarà de ser un
problema.
HORARI (a escollir):
Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Dilluns de 10.30 a 11.30 h
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 10 de juny
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup.
Taller pensat per a les persones que
no van tenir l’oportunitat d’estudiar
en llengua catalana o amb nivell bàsic
de català.
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Anglès
Mai és tard per aprendre
la llengua internacional per
excel·lència. L’anglès és
molt útil per viatjar, llegir o
veure pel·lícules en versió
original. Es treballa vocabulari pràctic, gramàtica i
conversa bàsica.
HORARI (a escollir):
Dilluns d’11.30 a 12.30 h (Nivell 1)
Dimecres de 12 a 13 h (Nivell 2)
PERÍODE:
Del 29 d’abril al 12 de juny
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 €

Gimnàstica
Gimnàstica de manteniment
adaptada a les necessitats
de la gent gran, basada en
mobilitat articular, relaxació,
resistència i de força, psicomotricitat i equilibri a través
d’exercicis senzills, jocs i
fins i tot balls. La finalitat és
mantenir el to físic i millorar
l’estat d’ànim, tot passant
una bona estona.
HORARI (a escollir):
Dimecres de 9 a 10 h
Divendres de 9 a 10 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 14 de juny
OBSERVACIONS:
Cal escollir un grup
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Informació d ’interès
Psicomotricitat
Activitat física suau on es
treballen mobilitat articular, relaxació, respiració,
orientació, coordinació i
equilibri. Adaptat a aquelles
persones que tenen més
dificultats per moure’s.
HORARI:
Dijous de 16.30 a 17.30 h
PERÍODE:
Del 25 d’abril al 13 de juny
FORMADOR:
Personal tècnic del Patronat Municipal d’Esports
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Història
Coneixeràs, recordaràs i
aprendràs la història de la
nostra ciutat i tot allò que
a poc a poc ha llaurat un
camí de records, d’experiències i de grans personatges il·lustres. Coneixeràs
també la història dels
nostres orígens, de l’esclat
heretat de les grans civilitzacions i de tot allò que ens
ha envoltat a través de la
història mundial.
HORARI:
Dimarts d’11 a 12 h
Dimarts de 12 a 13 h
PERÍODE:
Del 30 d’abril a l’11 de juny
OBSERVACIONS:
El taller inclou sortides formatives i
culturals
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 15 alumnes
PREU:
10 € (el preu no inclou el cost de les
sortides)

Taller de jocs
Taller d’activitats lúdiques
on s’exercita la memòria en
un ambient relaxat, distès i
socialitzador. Entre d’altres,
es juguen bingos normals i
ràpids amb petits obsequis
per als participants. Passaràs una estona agradable
i divertida mentre fas treballar la ment.
HORARI:
Dimecres de 16.45 a 17.45 h
PERÍODE:
Del 24 d’abril al 12 de juny
FORMADORA:
Susanna Dasca
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP:
Entre 8 i 20 alumnes
PREU:
10 €

Inscripcions

On ens trobaràs?

Us podeu inscriure als tallers al Centre
Cívic de Valls a partir del dilluns 8 d’abril,
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de
dimarts a dijous de 17 a 19 h.

CENTRE CÍVIC DE VALLS
(Espai Ca Creus)
C/ Sant Pere, 2
Tel. 977 60 98 49
A/e: centrecivic@valls.cat
Web: valls.cat/serveis/centre-civic
centrecivicdevalls

L’organització es reserva el dret de modificar el programa en cas que no s’arribi al
mínim d’alumnes o per causes externes.
La inscripció romandrà oberta mentre hi
hagi places disponibles.
Descomptes: els preus públics del Centre
Cívic contemplen descomptes per a determinades situacions familiars i personals.
Realitzeu la consulta en el moment de la
inscripció.

Consulta, participa i proposa...
Si ens vols proposar alguna activitat o
realitzar una consulta, pots fer-ho personalment mitjançant la nostra adreça de correu
electrònic, per telèfon o al nostre despatx
(en horari d’inscripcions).

Estigues informat
Si vols rebre directament al teu correu electrònic el Butlletí Informatiu del Centre
Cívic, només ens has d’escriure a:
centrecivic@valls.cat i demanar-nos-ho!

