
 

 

                                 CURS 2022-2023 
 

· Txi Kung · Ioga Suau ·  
Estiraments · Relaxació  (3 torns) 
Tècniques accessibles a tothom, amb o sense 
experiència 

Dia_Horari:     · dilluns de 19.15 a 20.45 hores 
                         · dimarts de 19.15 a 20.45 hores 
                         · dijous de 9.15 a 10.45 hores 
Cost mensual: 34,65 euros 
 

· Taller Escultura  
No és necessari tenir coneixements previs. Treballarem 

aptituds creatives amb el modelatge.  
Dia_Horari: dimecres de 10.00 a 12.00 hores 
Cost mensual: 47,55 euros  
 

· Anglès (2 torns)   
Es repassarà estructures gramaticals amb explicació 
teòrica i aplicació pràctica en converses amenes. Es 
farà èmfasi en la pronúncia. Llegirem i comentarem 
llibres adequats al nivell.  

Dia_Horari:  
    · (avançat) - dimarts de 19.00 a 20.30 hores 
    · (intermedi) - dimecres de 18.30 a 20.00 hores 
Cost mensual: 34,65 euros  
 

Grup de Lectura Català·Castellà 
Tertúlia i debat, amb el suport d’una coordinadora, al 
voltant d’un llibre que es llegirà mensualment. 

2n dimarts de mes de 19.00 a 20.30 hores 
(*)Taller subvencionat per l’EMD de Valldoreix 

 

· Dibuix i Pintura (3 torns) 
a través d’una atenció personalitzada, treballarem 
tècniques i procediments pictòrics; oli, acrílic, 
aquarel·la, ... S’aprendrà nocions de: perspectiva 
bàsica. 

Dia_Horari:   
    Dimarts – de 9.30 a 12.30 hores:  
    Dimecres – de 9.30 a 12.30 hores   
    Dimecres - de 17.45 a 19.45 hores 
Cost mensual:  · torns matí: 59,80 euros 
                     · torn tarda: 47,55 euros 
 

· Escriptura i Conversa en català 
A partir d’un coneixement fonètic elemental 
s’introduirà les primeres nocions teòriques de 
l’estructura gramatical, la pronúncia i l’ortografia. 

Dia_Horari: dilluns de 17.30 a 19.00h 
Taller subvencionat per l’EMD de Valldoreix 

 

· Dibuix i Pintura per a + 10 anys (NOU) 
Curs divertit, dinàmic, pràctic i creatiu. 

Dia_Horari: Dijous de 17.30 a 19.00 hores 
Cost mensual: 34,65 euros  

 
PROPERAMENT: 
· Monogràfic de Dibuix amb model al natural 

· Monogràfic de Cistelleria amb vímet 

               

  BONIFICACIONS ESPECIALS 
· + de 65 anys – bonificació d’un 50% de la quota 
· Jubilats/Pensionistes / Aturats – bonificació d’un 50% de la quota 
· Atur – bonificació d’un 50% de la quota 
· Famílies Nombroses / Monoparentals – bonificació d’un 10% de la quota 

 

     

INFORMACIÓ  
Àrea Cultura i Joventut 

Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
93 674 27 19 

Inscriu-te a: www.valldoreix.cat 

http://www.valldoreix.cat/


 


