CURSOS I TALLERS
HIVERN 2021
IOGA

A càrrec de Katia Savant
• Modalitat presencial
GRUP A: dilluns de 18 a 19.30 h de l’11 de gener
al 15 de març
GRUP B: dimecres de 18.15 a 19.45 h del 13 de
gener al 17 de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €

HIPOPRESSIUS
(Modalitat semipresencial)
A càrrec de Silvina Garcia

Dijous de 20 a 21 h del 21 de gener al 25 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €

MINDFULNESS (Modalitat presencial)

A càrrec de Cristina Pérez. Niu de Projectes

• Modalitat online

Dimarts de 18 a 19.30 h del 12 de gener al 16
de març
GRUP C: dilluns de 18 a 19.30 h de l’11 de gener Sessions: 10 (15 h)
al 15 de març
Preu: 72.96 €
GRUP D: dimecres de 18.15 a 19.45 h del 13 de
gener al 17 de març
DANCEFITNESS (Modalitat presencial)
Sessions: 10 (15 h)
A càrrec de Sandra Rodríguez, instructora
Preu: 61.89 €
oficial
Es realitza a la seu dels Castellers de Barcelona (Bilbao, 212)

PILATES

A càrrec de Silvina Garcia

Dimarts de 18.45 a 19.45 h del 12 de gener al
16 de març
• Modalitat presencial
Sessions: 10 (10 h)
GRUP A: Dilluns de 20 a 21 h del 18 de gener al Preu: 48.64 €
22 de març
GRUP B: Divendres de 18.30 a 19.30 h del 22 de PATRONATGE (Modalitat presencial)
A càrrec de Montserrat Pérez
gener al 26 de març
Sessions: 10 (10 h)
Dimarts de 19.30 a 21 h del 12 de gener al 16
Preu: 48.64 €
de març
Sessions: 10 (15 h)
• Modalitat online
Preu: 72.96 €
GRUP C: Dilluns de 20 a 21 h del 18 de gener al
FOTOGRAFIA DE BODEGÓ Hand made
22 de març
GRUP D: Divendres de 18.30 a 19.30 h del 22 de (Modalitat presencial)
gener al 26 de març
A càrrec de Carolina Garcia
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 41.26 €
Dijous de 19 a 20.30 h del 14 de gener al 18 de
març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €

SAFARI FOTOGRÀFIC
(Modalitat presencial)

A càrrec de Carolina Garcia

INSCRIPCIONS
ONLINE

PRESENCIALS

I

Dissabtes d’11.30 a 13 h del 16 de gener al 20 Del 16 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021.
de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €
Els cursos s’impartiran durant els mesos

AQUAREL·LA (Modalitat presencial)

de gener, febrer i març de 2021.

A càrrec de Núria Boix

IMPORTANT: Donades les mesures saDilluns de 18 a 19.30 h de l’11 de gener al 15 nitàries necessàries és imprescindible
que cada persona porti el seu material
de març
Sessions: 10 (15 h)
per fer el taller.
Preu: 72.96 €

ANGLÈS PER A COMERCIANTS

El taller d’anglès per a comerciants està pen- MODALITAT DE CURSOS
sat per a botiguers i paradistes del Clot-Camp
de l’Arpa que vulguin aprendre les nocions bà- • Presencials
siques per a comunicar-se amb turistes. Hi ha • Semi presencials
dues propostes:
• Online

*

• Per a comerciants de producte fresc
(Modalitat presencial)

* La modalitat dels tallers està condicionada per la situació sanitària del moment
Dimarts de 14 a 15 h del 12 de gener al 16 de i caldrà seguir les indicacions marcades
març
pel Departament de Salut mitjançant el
Sessions: 10 (10 h)
Procicat que serà l’organisme que reguPreu: 48.64 €
larà si les classes poden ser presencials
o no.
• Per a comerciants de producte d’objecte
(Modalitat presencial) Es realitza al Casal
de Barri Espai Antoni Miró Peris (Pl. Carme L’alumnat ha d’acceptar passar a fer les
Montoriol, 10)
classes Online si la situació sanitària ho

requereix.

Dimecres de 13 a 14 h del 13 de gener al 17 de
Aquest canvi de modalitat no implica la
març
devolució dels diners del curs.
Sessions: 10 (10 h)

Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
93 291 80 80
www.farinera.org
Obert de dilluns a divendres de 10 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
(El 25 i 26 de desembre i el 6 de gener el centre romandrà tancat. El 24 i el 31 de desembre l’horari és
fins les 15 h).

