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Roger de Flor, 39 bx 
Manresa 

TALLERS 
CURS 

2009-2010 

Dimarts  

 de 18.30 a 20 h. 

Tens  curiositat d’aprendre a 
modelar el fang ,  crear un vo-
lum coneixent   els secrets de 
la ceràmica.                                                                                                
En aquest curs es donaran les 
nocions bàsiques per expressà  
de  forma creativa i artística 
l’elaboració de diferents  ob-
jectes, aplicant tècniques de 

 decoració,  textures, impressi-
ons  calats, incisions, relleus, 
incrustacions. 

 Posant color amb   engobes i 
esmalts. 

L’objectiu principal  es passar 
una estona divertida amb grup, 
i un resultat personal  artístic 
amb la peça modelada. 

 

A càrrec de: Rosa Barbé 

TALLER DE 
CERÀMICA ARTÍSTICA 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
SAGRADA FAMÍLIA 

CATALÀ 
CERÀMICA 

TEATRE 
COUNTRY 

Linedance (balls en línia) 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
SAGRADA FAMÍL IA  

 

 

 

Inici dels cursos:  

Octubre-2009 

INSCRIPCIONS 

A partir de  l’1 de setembre 

Dimarts: de 10 a 12 hores. 

Dimecres: de 17 a 19 hores. 

 

Lloc: 

Amb  el suport i la Col·laboració: 



Dilluns:  
10.30 a 12 h. 
De 17 a 18 h. Principiants 
De 18 a 19.30 h. Nivell-1 
De  19 20.30 h. Nivell-2 
De 20 a 21.30 h. nivell competició. 
Divendres: 
De 17.30 a 19 h. nivel-1 
De 21 a 22 h.  Joves 
 

Curs que desenvolupa la 
coordinació,  lateralitat i la memòria 
a través del ball amb línea, des de 
nens, fins a gent gran, acompanyat 
per música country i no country . 
Aconseguint apart d’aquets aspectes 
relacionar-se amb altres persones 
sense necessitat de tenir parella per 
ballar. 
Indicat també per persones que els 
hi costa relacionar-se. 
 
A càrrec de: Àngels Riba 
 

 

Català per adults 

Dimecres de 10.30 a 11.30 

 

Català alfabetització 

Dimecres de 20 a 21.30 

 

Català per nouvinguts 

Dijous de 20 a 21.30 

 

 

 

 

 

A càrrec de: Jordi Borràs 

CATALÀ  
Dimarts 

De 20.30 a 22 hores 

Primer trimestre:  
-El cos i la ment vers el 
desdoblament de personatges. 

-Teatre intuïtiu / teatre de la raó. 

-L’abstracció i el moviment 
conscient. 

Segon trimestre:  
-Tècniques d’improvisació i 
elaboració de personatges. 

-Consciència real / consciència 
teatral. 

 -El món de la mentida / el món de la 
màgia. 

Tercer trimestre:  
-El joc de l’actuació, sobre els 
personatges creats. 

-El llenguatge no verbal / el teatre 
visceral. 

-El text improvisat / El text teatral. 

 

A càrrec de: Jordi Dodero 

TALLER DE TEATRE 
TALLER DE COUNTRY 

LINE DA NC E   
(ba l l s  amb l í nea )  
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