ESPAI CAN LLAURADOR
IDIOMES

INSCRIPCIONS
- Les places són limitades.
- Per a totes les activitats cal fer inscripció.
- Cal omplir el full amb les dades personals i fer el pagament.
- La inscripció no estarà confirmada fins que no rebis un correu
de la regidoria.
- Les persones empadronades a Teià tenen un 10% de descompte (excepte en els suplements de material, a les sortides i a les
activitats familiars).
- Si no hi ha un mínim d’inscrits, el curs no es podrà realitzar. En
aquest cas es retornaran els diners a les persones inscrites.
- Els horaris o dies d’algun curs es poden modificar en cas de
força major.
Es poden fer presencials, per correu electrònic (activitatsculturals@teia.cat) o bé al web municipal (www.teia.cat)

EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE CULTURA

BEGINNERS (A0): Curs destinat a persones que vulguin aprendre a tenir converses breus sobre assumptes quotidians, domèstics o d’actualitat. Així com aprendre a donar indicacions o instruccions. Tot a partir de
dinàmiques de manera lúdica i en un ambient distès.

Dilluns de 18 a 19.30 h. Inici 1 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)
ELEMENTARY (A1): Curs destinat a persones que vulguin profunditzar
el “Present Simple”, ampliar el vocabulari i el nivell gramatical realitzant
diàlegs de situacions reals.

Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 2 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)
UPPER-ELEMENTARY (A2): Curs destinat a persones que vulguin
profunditzar en la gramàtica, especialment els temps verbals: presents i
passats. Aprendrem diàlegs de situacions reals més complexes establint
converses amb el grup i també ampliarem el vocabulari.

Dimarts de 19 a 20.30 h. Inici 2 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)
LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1): Curs destinat a persones que vulguin reforçar els temps verbals a través de monòlegs i preguntes. Treballarem amb textos, vídeos i debatrem sobre el contingut. Ideal per agafar
confiança amb l’expressió oral.

CESSIÓ D’ESPAIS PER A ENTITATS
Disposem de sales de reunions, per a conferències i xerrades a
disposició de les entitats de Teià. Cal fer la sol·licitud a través del
correu electrònic cultura@teia.cat o unio@teia.cat

Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 4 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)

LLOGUER D’ESPAIS PER A EMPRESES
Caldrà fer una sol·licitud a l’Ajuntament.

guin reforçar els temps verbals a través del debat, amb textos i vídeos.
Aprendrem les formes gramaticals per expressar la nostra opinió i a establir diàlegs més complexos.

ARXIU MUNICIPAL CAN LLAURADOR
Consultes concertades

MÉS INFORMACIÓ:
Masia can Llaurador
Av. Roca Suárez Llanos, 32-38
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Tel. 93 555 56 99 o 93 540 47 96
c/e activitatsculturals@teia.cat

LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1): Curs destinat a persones que vul-

Dijous de 19.30 a 21 h. Inici 4 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)
INTERMEDIATE (B1-B2): Curs destinat a persones que vulguin treballar tots els temps verbals. Conversarem sobre situacions i esdeveniments
reals i quotidians. Ampliarem el vocabulari i els “Phrasal Verbs”. Ideal per
agafar confiança amb l’expressió oral.

Dilluns de 19.30 a 21 h. Inici 1 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
3 NITS DE TORB I 1 CAP D’ANY DE JORDI CRUZ

Relat de l’episodi de torb, tempesta de vent i neu, que assolà el Pirineu
català de forma terrible i sobtada els darrers dies de l’any 2000, la tragèdia de muntanya mes important que es recorda al Pirineu català. Amb
la col·laboració de Lluis Tripiana (testimoni i supervivent) i Glòria Martí
(previsió d’allaus). Ho organitza el Club Excursionista de Teià

Dijous 4 d’abril a les 20 h. Activitat gratuïta
SETMANA DEL MEDI AMBIENT: XERRADA SOBRE EL PLÀSTIC
Sensibilització sobre la problemàtica actual del plàstic. Coneixerem les
amenaces que aquest produeix actualment i aprendrem algunes alternatives i projectes que existeixen per a promoure un dia a dia menys
dependent del plàstic.

Dilluns 3 de juny a les 19 h. Activitat gratuïta
FORMACIÓ ENTITATS
LA NOVA REGLAMENTACIÓ AMB LA PROTECCIÓ DE DADES.
COM LES GESTIONEM?
De què es tracta i com ens afecta la nova reglamentació amb la protecció
de dades a la nostra entitat? Al llarg de la formació clarificarem conceptes i
aclarirem dubtes pràctics que puguin sorgir de cara a la gestió de les dades.

Dijous 16 de maig a les 19.30 h. Activitat gratuïta
EL DOCUMENTAL
SETMANA DEL MEDI AMBIENT: MOLTA MERDA
Pep Bras (guionista) i Marc Barceló (realitzador)

Aquest documental, produït per El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme (CTRSUM), intentarà acabar amb alguns tòpics relacionats
amb el reciclatge com per exemple, “en el camió després es torna a barrejar
tot”, incidirà en el cost econòmic de no reciclar i mostrarà el debat amb experts
sobre les vies de futur per millorar els resultats. Finalment, veurem la tasca que
es duu a terme a la planta de valorització de residus de fracció restant.

Dimecres 5 de juny a les 19 h. Activitat gratuïta

REFRESCA EL TEU FRANCÈS (A2-B1): Curs destinat a persones que
desitgin repescar els seus coneixements de la llengua, ampliar el seu
vocabulari i millorar la gramàtica a través d’exercicis lúdics.

OFICINA DE CATALÀ

Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 2 d’abril. Preu: 77,25 € (10 sessions)

adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases
simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

INICIACIÓ A L’ITALIÀ: Adreçat a alumnes d’ESO. Aprendrem el vocabulari necessari per conversar en situacions quotidianes senzilles (donar
informació personal, demanar coses, parlar d’hàbits, gustos, etc.). Treballarem gramàtica, vocabulari, pronunciació, conversa i lectura a la vegada
que afavorim els lligams amb Massarosa, poble italià agermanat amb Teià.
Divendres de 17 a 18.30 h. Inici 29 de març
Curs gratuït (10 sessions)

Ajuntament
de Teià

XERRADES

HABILITATS I RECURSOS
LA GESTIÓ DEL NÚVOL DES D’SMARTPHONES I TAULETES
La tendència actual en les noves tecnologies avança en una única direcció: fer que el núvol sigui la font d’emmagatzematge de les dades dels
usuaris i la ubicació de la major part dels programes. Això fa que sigui
gairebé imprescindible saber gestionar les dades que posem al núvol i
molt necessari aprendre a utilitzar els programes online.

Dilluns 8 i dimarts 9 d’abril de 10.30 a 12 h
Preu: 15,45 € (2 sessions)

INICIAL: Curs adreçat a persones que no entene el català i volen

INTERMEDI 3: Curs adreçat a persones que dominen en gran part
la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit
i oralment en varietat estàndard i en diferents registres. Dimarts i dijous, de 19 a 21 h
REFORÇ DE GRAMÀTICA: Repàs de les normes que regeixen els
aspectes gramaticals d’especial dificultat: la puntuació, els pronoms
febles, les preposicions, els verbs...
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 h
Dimarts i dijous, de 16 a 18 h
93 540 93 50, ext. 174
teia@cpnl.cat

Activitats a la CMC La Unió
i a la Masia Can Llaurador
ABRIL, MAIG, JUNY 2019

Ajuntament de Teià

CMC LA UNIÓ
COS I MOVIMENT
ESTIRAMENTS
Treballem exercicis senzills i suaus per a la bona col·locació del cos,
per a les tensions, per a l´estrès i afavorim el benestar físic i mental
en el nostre dia a dia.

Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Inici 27 de març
Preu: 51,50 € (10 sessions)
DANSA AFRICANA
Viatjarem a l’Àfrica a través de l’expressió i consciència corporal,
passant per la coordinació, dissociació i passes, per finalitzar amb la
creació d’una petita coreografia i exercicis de relaxació.

Dimarts de 19.15 a 20.15 h. Inici 19 de març
Preu: 20,60 € (4 sessions)
ABDOMINALS HIPOPRESSIVES
Prendrem consciència del nostre cos a través d’exercicis enfocats a la
millora del sòl pèlvic. Partirem de nocions bàsiques però molt útils per
poder realitzar exercicis a casa en qualsevol moment.

Dimarts de 19 a 20 h. Inici 14 de maig
Preu: 20,60 € (4 sessions)
BALLS EN LINIA
Aprendrem a ballar passes soltes i en coreografia de parella els ritmes de la música llatina: salsa, cúmbia, merengue, cha-cha-cha i
bachata seran algunes de les modalitats. No cal venir amb parella!

Dimecres 10 i divendres 12 de juliol de 19.30 a 21 h
Preu: 15,45 € (2 sessions)
FAMILIARS
ART TERÀPIA. JUGUEM AMB EL FANG
Contactar, tocar, compartir i construïr. Un espai d’oci en familia on
descobrir la pròpia expressió i els límits a través del fang, l’element
que utilitzarem per comunicar i relacionar-nos.

Dissabte 11 de maig de 10.30 a 12 h
Preu: 10,30 € (infant més acompanyant)
VERMUT FOLK AMB RAFÈU SICHEL-BAZIN
Vermut amenitzat amb concert-ball de música folk occitana en viu,
a càrrec de Rafèu Sichel-Bazin. Hi haurà un taller curt de borreies
occitanes, previ al vermut.
Organitza Taliano Folk. Més informació: talianofolk@gmail.com
Inscripcions al mateix dia del vermut
Activitat per a tots els públics.

Diumenge 2 de juny a les 11 h
Preu: adults 7€ (associats 3€) i nens 3€ (associats 1€)
GELATS AMB TOPPING
Amb l’arribada de l’estiu, la majoria dels infants no pararien de menjar
gelats. Però sovint, solen estar carregats de sucre, greixos i additius. Aprofitant la fruita de temporada elaborarem versions casolanes
i saludables! Us proposem un taller on els nens i nenes, aprofitant la
seva curiositat, escullin sabors i textures i a més, preparin els seus
toppings!

Dissabte 6 de juliol de 12 a 14 h
Preu: 10,30 € (infant més acompanyant)

HABILITATS I RECURSOS

GASTRONOMIA

CINEFÒRUM

SUPERDICTAT FEMINISTA

TAST DE FUMATS I MARIDATGE

SINGLED [OUT]

Com portes l’ortografia? Vine a posar-te a prova d’una manera divertida
amb aquest dictat de la mà de la Carme Escriche de l’Oficina de Català.
La Comissió d’Exposicions us oferirà la darrera tapa dels vermuts culturals. Pots portar la teva tapa per a compartir amb tothom.

Tast guiat de cinc fumats amb maridatge de vins i caves. Un joc de sensacions i emocions on ens introduirem sobre l’elaboració del producte, el
gust i la textura amb la unió dels maridatges.

Visionat del documental de Mariona Guiu i Ariadna Relea, amb presència de les directores. Ho organitza Òmnium Cultural amb el suport
de la Regidoria de Participació.

Divendres 17 de maig a les 19 h. Preu: 10,30 €

Dimarts 23 d’abril a les 20.30 h

PLATS D’ESTIU SALUDABLES

EASY RAIDER

Estiu, calor i ... ens hem de posar a cuinar? Prepararem plats complerts,
fàcils i lleugers, gaspatxos ben variats amb maduixes, cireres o fesols. I
coneixeu els zoodles ? Amb els espaguetis de carbassó o pastanaga no
ens avorrirem de les amanides, que poden ser un entrant o un plat únic
complert. Us volem donar idees senzilles, ràpides, econòmiques i sobretot
delicioses !

De Dennis Hopper (1969), un actor secundari emblemàtic del grup
dels “rebels sense causa”, va ser l’encarregat de confirmar, que la
Modernitat havia arribat per fi a Hollywood. Actualitzant els codis del
cinema, aquesta road movie, es convertirà en un monument a la contracultura dels Estats Units. Presentació i posterior col·loqui amb Enric
Ros. Projecció en Versió Original Subtitulada.

Divendres 24 de maig a les 18 h. Preu: 15,45 €

Divendres 14 de juny a les 19 h
Activitat gratuïta

Diumenge 7 d’abril a les 12.30 h. Activitat gratuïta
DECOREM UN CABÀS PER ANAR A LA PLATJA
Aprendrem a personalitzar un cabàs amb diverses tècniques d’ornamentació com el trànsfer i la pintura. Participa-hi i aquest estiu llueix el teu
cabàs!

Dijous 6 i 13 de juny de 17 a 20 h
Preu: 51,90 € (2 sessions)
TREBALLEM AMB EL FERRO
Taller que ens aproparà al món de la forja i el disseny de la mà d’ Oxydum, dues creadores de Teià que recuperen un antic ofici, fins fa ben poc
exclusiu d’homes, posant’hi molta creativitat i fins hi tot creant una pròpia
marca, Nicknom. Realment una gran oportunitat!

Dimecres 22 i 29 de maig de 18 a 20 h
Preu: 35,90 € (2 sessions)
HAND LETTERING
Saps què és això del lettering? És l’art de dibuixar lletres i no ho podem
confondre amb la tipografia ni la cal·ligrafia, no hi té res a veure. Segur
que ho has vist un munt de vegades en anuncis publicitaris, imatges i
molts altres llocs.

XERRADES

SORTIDES CULTURALS
ENTRE EL CEL I LA TERRA DE GERARD QUINTANA

Presentació de la primera novel·la del cantant de Sopa de Cabra. Es la
història de Pachi, Neus, Àngels, Clara i Bru, que estan units per un profund
secret però hauran de passar molts anys fins que descobreixin la veritat.

Divendres 12 d’abril a les 20 h
30 ANYS DE LA UNIÓ
Tertúlia amb diferents agents culturals del poble per parlar dels 30 anys
de vida que té la Casa Municipal de Cultura, com va començar i si ara és
on pensaven que seria.

Dissabte 27 d’abril d’ 11 a 13 h
Activitat gratuïta

Dimecres 24 d’abril a les 19.30 h

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

Acaba de sortir a la llum aquest llibre de l’Editorial Voliana que recull
diversos poetes del Maresme, a càrrec de l’autora Emília Illamola i l’editor
Jordi Solé Camardons.

Aprendràs diverses tècniques de dibuix i pictòriques com el carbonet ,
els pastels, l’aquarel·la, l’oli o l’acrílic per poder desenvolupar les teves
capacitats expressives.
Ho organitza Artistraç-Aula d’art

Dimarts de 10 a 12 h
Preu: 77,25 € (10 sessions)
TALLER DE MODELATGE AMB FANG
Prenent contacte amb el material a partir d’una massa de fang podràs
aprendre diverses tècniques per crear una petita escultura, un element
utilitari o decoratiu.
Ho organitza Artistraç – Aula d’Art

SETMANA DEL MEDI AMBIENT: INSPECCIÓ D’UN RIU
L’associació Habitats crea el projecte Rius l’any 1997 amb l’objectiu
d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Visistarem i inspeccionarem el riu Besòs per conèixer
les característiques dels ecosistemes fluvials i la seva importància
ecològica i sociocultural, així com els problemes que pateixen i què
es pot fer per millorar-los.
Dissabte 8 de juny de 10.30 a 13.00 h
Preu: 13,88 €

EXPOSICIONS

ELS POETES DEL MARESME

Dijous 25 d’abril a les 19.30 h
ESPECTACLES I MÚSICA
FRIDA EN EL MIRALL
A càrrec de Les artistes emergents, amb Núria Piferrer, Mireia Piferrer i
Vicenç Solsona. La peça és una aproximació a la vida de la pintora mexicana a través dels seus diaris personals i il·lustrada amb conegudes
cançons del folklore mexicà.

DONES I LLIBRES, IMPREMTA I
MECANOGRAFIA,
BOOK AS A TOTEM
Fins al 28 d’abril de 2019

III MARIDATGE DELS SENTITS
Del 3 al 19 de maig de 2019
Inauguració divendres 3 de maig a
les 20 h

LA PRIMERA TIRA

Dimecres d’ 11 a 13 h o dilluns de 18 a 20 h
Preu: 55 € (5 sessions, material inclòs)

CONCERT DE PEL·LÍCULA

TEIÀ, APUNTS DEL NATURAL

Dissabte 27 d’abril a les 19 h

Exposició dels treballs dels alumnes
de cinquè de l’escola El Cim al taller
del Fons Batllori.
Del 6 al 30 de juny de 2019
Inauguració dijous 6 de juny a les
18.30 h

EL MONSTRE DE COLORS

MIRADES A PASQUAL BUENO

Realitzarem sortides per crear un quadern d’apunts amb la pràctica del
dibuix (llapis, tinta i/o aquarel·la) on poder representar el poble de Teià, el
seu entorn natural i la seva gent.
Ho organitza Artistraç – Aula d’Art

Divendres de 10 a 12 h
Preu: 51,50 € (5 sessions)
APRENEM
Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Aprenem amb grups reduïts de
lectura i conversa: anglès, francès, italià, català i castellà. Més informació
i inscripcions: aprenem.teia@gmail.com. Ho organitza Aprenem Teià.

Dijous de 17 a 20 h
Activitat gratuïta

Divendres 26 d’abril a les 20.30 h
A càrrec de la Banda Municipal de Teià

Un espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar els més menuts
pel món de les emocions. Adaptació teatral de “El monstre de colors”,
l’obra d’Anna Llenas amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a
16 idiomes.

Diumenge 28 d’abril a les 18 h
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Si vols formar part de la Banda Municipal de Teià, cada setmana hi ha
assaig, passa-t’hi un dia i la Paula t’explicarà el funcionament.

Dijous de 21 a 22.30 h

Exposició col·lectiva d’artistes del
GAT (Grup d’artistes de Teià)
Del 7 al 30 de juny de 2019
Inauguració divendres 7 de juny
a les 20 h
Visita guiada diumenge 9 de juny
a les 12.30 h

