
TALLERS
DE GENER A JULIOL 2018

CULTURA · JOVENTUT VDX



Novetat – Monogràfic Gener a Març
En aquest curs de model al natural podrem experimentar els procedi-
ments del dibuix mitjançant l’observació.
Alternarem les postures llargues per treballar més el detall del cos i l’es-
tructura humana, amb postures més curtes i dinàmiques, per indagar en 
el moviment, el gest, els volums i el traç.
Utilitzarem i provarem diferents tècniques artístiques: carbonet, tinta, 
aguades, sanguines, etc...
Per poder treballar l’anatomia humana, combinarem el dibuix del cos 
humà d’una / un model al natural, amb treballs més concrets i precisos: 
les mans, peus, retrat, l’estructura òssia, l’expressió facial…
Taller dinàmic i divertit, per a persones amb o sense experiència en el 
dibuix. Atenció personalitzada.

Espai: Sala Casal de Cultura (c. Sant Albert, 5)
Dies: Gener: 8, 15, 22 i 29 / Febrer: 5, 12, 19 i 26 / Març: 5, 12, 19 i 26 
Horari: dilluns de 9.30 a 12.30 hores
Cost mensual: 59,80 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut 

TALLER DE DIBUIX · MODEL AL NATURAL



Nou horari
Taller personalitzat a cada nivell de l’alumne. Apendrem tècniques de la 
joieria en metall (calar, polir, soldar, forjar, fer textures, ...) 

Espai: Caseta Artesania (C. Sant Albert, 9)
Dia_Horari: - dilluns de 17.00 a 19.00 hores (NOVETAT) 
         - dilluns de 19.00 a 21.00 hores
Gener: 8, 15, 22 i 29 / Febrer: 5, 12, 19 i 26 / Març: 5, 12, 19 i 26 / Abril: 
9, 16, 23 i 30 / Maig: 7, 14 i 28 / Juny: 4, 11, 18 i 25 / Juliol: 2
Cost mensual: 47.55 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut

JOIERIA 



Novetat – Monogràfic 
Febrer a Març
Sessions de modelatge amb 
fang, amb una model al natu-
ral, de la mà d’una escultora 
que imparteix classes en el 
Museu MEAM de Barcelona, 
més de vint exposicions realit-
zades i la seva obra permanent 
en el Museu Europeu d’Art 
Modern.
No és necessari tenir uns conei-
xements previs. Treballarem 
aptituds creatives amb el mo-
delatge.

Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dies: dijous 22 de febrer, 1, 8, 
15 i 22 de març  
Horari: 10.00 a 12.30 hores
Cost: 54,95 euros (material 
inclòs)

Taller subvencionat per a joves d’entre 
14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de 
Cultura i Joventut

TALLER D’ESCULTURA · MODEL AL NATURAL



Novetat – Monogràfic Maig
Modelarem amb fang de la mà d’una escultora que imparteix classes en 
el Museu MEAM de Barcelona, més de vint exposicions realitzades i la 
seva obra permanent en el Museu Europeu d’Art Modern.
Elaborarem d’una peça de la mateixa professora, l’escultora Mer Jiménez.
No és necessari tenir uns coneixements previs. Treballarem aptituds crea-
tives amb el modelatge.

Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dies: dimecres 2, 9, 16 i 23 
de maig  
Horari: 19.00 a 21.00 hores
Cost: 47.55 euros (material 
inclòs)

Taller subvencionat per a joves d’entre 
14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de 
Cultura i Joventut

TALLER D’ESCULTURA



Repassarem el vocabulari, 
ampliant-lo,  mitjançant 
converses informals, 
recursos del dia a dia i la 
realització de petites xerra-
des a càrrec de l’alumnat. 
Consolidarem la gramàtica 
adquirida en els tallers 
anteriors i es potenciarem 
la comprensió oral de 
diferents parles angleses. 
Treballarem especialment 
la pronúncia i l’entonació, 
claus per a la comunicació 
amb persones nadiues de 
parla anglesa.

Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dia_Horari: dimarts de 
19.00 a 20.30 hores
Gener: 9, 16, 23 i 30 / 
Febrer: 6, 13, 20 i 27 / 
Març: 6, 13, 20 i 27 / 
Abril: 3, 10, 17 i 24 / 
Maig: 8, 15, 22 i 29 / Juny: 
5, 12, 19 i 26
Cost mensual: 34.65 euros

Taller subvencionat per a joves 
d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho 
a l’Àrea de Cultura i Joventut 

TREU LLUENTOR A L’ANGLÈS (Nivell avançat)



Cada sessió tindrà una base temàtica sobre la qual treballar el vocabu-
lari après. Utilitzarem mètodes participatius el “brainstorming”, jocs i 
recursos del dia a dia. Repassarem estructures gramaticals amb explica-
ció teòrica i aplicació pràctica en converses amenes. Farem èmfasi en la 
pronúncia, clau perquè ens entenguin quan parlem. Llegirem i comenta-
rem llibres adequats al nivell (lectures abreujades).

Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dia_Horari: dimecres de 18.30 a 20.00 hores
Gener: 10, 17, 24 i 31 / Febrer: 7, 14, 21 i 28 / Març: 7, 14, 21 i 28  / 
Abril: 4, 11, 18 i 25 / Maig: 2, 9, 16, 23 i 30 / Juny: 6, 13, 20 i 27
Cost mensual: 34.65 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut 

TREU LA POLS AL TEU ANGLÈS 
I ATREVEIX-TE A PARLAR-LO (Nivell intermedi-baix)



Indicat a tots els que tingueu o no experiència amb el dibuix i la pintura, 
i amb ganes d’endinsar-vos en el món artístic. El taller s’adaptarà al nive-
ll de cadascú, a través d’una atenció i ensenyança individual i persona-
litzada, que permet seguir els interessos propis, combinats amb exercicis 
guiats, que permeten millorar recursos tècnics. Treballarem tècniques i 
procediments pictòrics; oli, acrílic, aquarel·la, pastel, carbonet, llapis, 
color... i per a qui ho vulgui també aprendrem nocions de: perspectiva 
bàsica, ombres, profunditat, volum, encaix i proporcions. 

DIBUIX I PINTURA



Espai: Sala Casal de Cultura (C. Sant Albert, 5)
Dia_Horari: - dimarts de 9.15 a 12.15 hores
         - dimecres de 9.15 a 12.15 hores
         - dimecres de 18.30 a 20.30 hores
· Dimarts: Gener: 9, 16, 23 i 30 / Febrer: 6, 13, 20 i 27 / Març: 6, 13, 20 
i 27 / Abril: 3, 10, 17 i 24 / Maig: 8, 15, 22 i 29 / Juny: 5, 12, 19 i 26
· Dimecres: Gener: 10, 17, 24 i 31 / Febrer: 7, 14, 21 i 28 / Març: 7, 14, 
21 i 28  / Abril: 4, 11, 18 i 25 / Maig: 2, 9, 16, 23 i 30 / Juny: 6, 13, 20 i 27
Cost mensual: 
· torn matí: 59.80 euros
· torn tarda: 47.55 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut  





Adreçat a nens i nenes d’entre 4 i 7 anys
El taller s’adapta a cada nen i cada edat. Curs per potenciar la capaci-
tat creativa i l’expressió plàstica dels nens i nenes a través del contacte 
i l’experimentació amb els diversos materials: pintura, fang, volums, 
paper machê, carbonet, collage... creant un espai de diversió, creativitat, 
benestar i aprenentatge.. Les sessions es centraran amb el dibuix d’ob-
jectes al natural, animals, personatge. 

Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dia_Horari: - dimarts de 17.00 a 18.00 hores 
Gener: 9, 16, 23 i 30 / Febrer: 6, 13, 20 i 27 / Març: 6, 13, 20 i 27 / 
Abril: 3, 10, 17 i 24 / Maig: 8, 15, 22 i 29 / Juny: 5, 12, 19 i 26

Cost mensual: 28.75 euros

EXPRESSIÓ PLÀSTICA 



Tertúlia i debat, amb el suport d’una coordinadora, al voltant d’un llibre 
que es llegirem mensualment.
Espai: Biblioaccés Vall d’Or (Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Dia_Horari: 2n dimarts de mes de 19.00 a 20.30 hores
9 de gener, 13 de febrer, 13 de març, 10 d’abril, 8 de maig i 12 de juny.
Taller subvencionat per l’EMD de Valldoreix

Taller subvencionat per l’EMD de Valldoreix

A partir d’un coneixement fonètic elemental introduirem les primeres 
nocions teòriques de l’estructura gramatical, la pronúncia i l’ortografia.
Espai: NEC (C. Sant Albert, 1)
Dia_Horari: dilluns de 17.30 a 19.00h
Gener: 8, 15, 22 i 29 / Febrer: 5, 12, 19 i 26 / Març: 5, 12, 19 i 26 / Abril: 
9, 16, 23 i 30 / Maig: 7, 14 i 28 / Juny: 4, 11, 18 i 25 / Juliol: 2

Taller subvencionat per l’EMD de Valldoreix

GRUP DE LECTURA CATALÀ·CASTELLÀ

ESCRIPTURA I CONVERSA EN CATALÀ



FLEXIBILITAT

Millorarem la flexibilitat del nostre cos, alienarem les simetries amb l’aju-
da de diferents materials, estiraments, meditació, entre d’altres exercicis 
per beneficiar el nostre cos.

Espai: Sala Casal de Cultura (C. Sant Albert, 5)
Dia_Horari: dilluns de 19.15 a 20.45 hores
Gener: 8, 15, 22 i 29 / Febrer: 5, 12, 19 i 26 / Març: 5, 12, 19 i 26 / Abril: 
9, 16, 23 i 30 / Maig: 7, 14 i 28 / Juny: 4, 11, 18 i 25 / Juliol: 2
Cost mensual: 34.65 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut



Visió global del cos. Ajudarà a connectar amb les tensions acumulades, 
treballant de manera precisa sobre les contractures musculars. A través 
de determinats exercicis de consciència corporal experimentarem com 
els músculs es van flexibilitzant i les tensions es van afluixant permetent 
recuperar l’harmonia i el circuit energètic.

Espai: Sala Casal de Cultura (C. Sant Albert, 5)
Dia_Horari: dimarts de 19.15 a 20.45 hores
Gener: 9, 16, 23 i 30 / Febrer: 6, 13, 20 i 27 / Març: 6, 13, 20 i 27 / Abril: 
3, 10, 17 i 24 / Maig: 8, 15, 22 i 29 / Juny: 5, 12, 19 i 26
Cost mensual: 34.65 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut

TREBALLS ENERGÈTICS



Exercicis per alinear les simetries del cos amb l’ajuda de diferents materials, 
estiraments, respiracions, meditació... portant així la consciència al cos.

Espai: Sala Casal de Cultura (C. Sant Albert, 5)
Dia_Horari: dijous de 9.15 a 10.45 hores
Gener: 4, 11, 18 i 25 / Febrer: 1, 8, 15 i 22 / Març: 1, 8, 15, 22, 29 / Abril: 5, 
12, 19 i 26 / Maig: 3, 10, 17, 24 i 31 / Juny: 7, 14, 21 i 28
Cost mensual: 34.65 euros

Taller subvencionat per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura i Joventut

CONSCIÈNCIA CORPORAL



PLÀNOL ESPAIS CULTURA · JOVENTUT

· Inscripcions antics alumnes – a partir del 16 d’abril
· Inscripcions nous alumnes – a partir del 23 d’abril

OBRIREM INSCRIPCIONS CURS VINENT 2018-2019



BUTLLETA INSCRIPCIÓ

TALLER AL QUE ET VOLS INSCRIURE

Taller:_____________________________________________________________

Dia i Hora:________________________________________________________
 
DADES PERSONALS:

Cognoms, Nom:___________________________________________________ 

Adreça: __________________________________________________________

CP-Població:______________________________________________________ 

Adreça electrònica:_________________________________________________ 

Telèfons: Mòbil:_______________________   Fix:________________________ 

Data i lloc de naixement:____________________________________________

DADES BANCÀRIES

Titular del compte: _________________________________________________

NIF: _____________________________________________________________

IBAN (24 dígits)

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ 

EN CAS DE QUE EL TITULAR DEL COMPTE NO SIGUI L’ALUMNE INSCRIT, S’HA DE PRESENTAR UNA 
CÒPIA DEL DNI DEL TITULAR AMB LA SEVA AUTORITZACIÓ PER AL COBRAMENT DEL TALLER.

ELS INSCRITS QUE SIGUIN MENORS DE 18 ANYS, HAN DE PRESENTAR CONSENTIMENT 

DEL PARE /MARE / TUTOR LEGAL.

SIGNATURA I DATA: -------------------------------        -------------------------------



· + de 65 anys / Jubilats / Pensionistes / Aturats – bonificació d’un 50% de la quota
· Famílies Nombroses / Monoparentals – bonificació d’un 10% de la quota
· Preus especials per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cultura 
i Joventut · T. 93 589 82 69 / 93 674 27 19

Per aplicar els descomptes, cal que acrediteu la vostra condició en el moment de 
fer la inscripció. En cas d’acreditar-vos posteriorment, aquest no tindrà caràcter 
retroactiu.

BONIFICACIONS ESPECIALS

· Autoritzo a que la meva imatge pugui 
aparèixer en fotografia corresponents als 
tallers organitzats per aquesta entitat, en 
publicacions i filmacions destinades a la 
difusió pública.

SIGNATURA I DATA:

----------------------------------------

----------------------------------------

AUTORITZACIÓ
· Autoritzo a l’EMD a domiciliar el rebut bancari
· Estic assabentat/ada que:
 - Les baixes es comunicaran amb 30 dies d’antelació a bustia@valldoreix.cat
 - En el cas de retorn del rebut bancari, l’alumne es farà càrrec de les 
 despeses de devolució generades.
 - Tots els tallers es poden ampliar o anul·lar segons la quantitat d’alumnes.
 - Per assistir al taller cal estar inscrit.
 - Les admissions es regiran per ordre de presentació de les butlletes.
 - El sotasignat manifesta que totes les dades que conten en la butlleta  
 d’inscripció són certes. L’omissió, la falsedat de dades o dels documents  
 aportats en el moment de la inscripció, serà causa d’anul·lació.
· Autoritzo, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, al departament de Cultura, Joventut i Biblioaccés 
Vall d’Or, de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, a incloure les 
dades facilitades en el fitxer automatitzat que és base de dades de referència per 
disposar-ne i fer-ne ús en l’àmbit de les seves competències. Al mateix temps, 
comprenc el meu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del qual puc 
fer-ne ús mitjançant petició expressa adreçada al departament de Cultura, 
Joventut de l’EMD, a través del Registre General amb domicili Rbla. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185 – 08197 Valldoreix, o mitjançant el correu electrònic: 
bustia@valldoreix.cat



· Horari: 
 - de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a
  20.30 hores
 - dissabtes de 10.00 a 14.00 hores
· Espai infantil: 
 - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 17.00 a 
 18.45 hores 
 - dijous de 17.00 a 19.00 hores 
· Catàleg online per a consultes, reserves, pròrrogues i 
recomanacions a les xarxes. Accediu-hi clicant el logotip 
Biblioaccés de la web de l’EMD
· Informació, consulta del fons local, general i servei de críti-
ques literàries del fons
· Préstec bibliotecari i interbibliotecari a taulell
· Servei d’ordinadors, internet, wi-fi, impressions i fotocopiadora
· Activitats de foment de la lectura i la cultura:
 - Activitats infantils i familiars “Expliquem contes”, 
 manualitats...
 - Presentacions de llibres amb escriptors
 - Punt intercanvi de llibres
 - Informació i acollida a persones nouvingudes
 - Espai per a tallers i grups de lectura
· Horari nocturn en època d’exàmens

Contacta’ns a:
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185
93 675 93 61 – biblioaccesvalldor@valldoreix.cat

SERVEIS DEL BIBLIOACCéS VALL D’OR



Segueix-nos a:

@EMDCultura
@EMDJoventut
@bibliovalldor
@EMDValldoreix

@EMDValldoreix
@espaijovevdx

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Àrea de Cultura i Joventut 

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185
93 589 82 69 / 93 674 27 19

Inscriu-te a: www.valldoreix.cat

EMDJoventut


