MASIA CAN LLAURADOR
Av. Roca Suárez Llanos, 32·38
Informació:
De dilluns a divendres de 18 a 20.30 h
Tel. 93 540 93 50 (ext. 177) o 93 540 47 96
c/e activitatsculturals@teia.cat

IDIOMES
Anglès des de zero (nivell 0)
Genevieve Burridge
Adreçat a persones que no l’han estudiat mai. Aprendrem a parti·
cipar en converses breus sobre assumptes quotidians o personals,
instruccions i indicacions senzilles.
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 3 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Come on, let´s speak English! (nivell 1)
Genevieve Burridge
Per als que ja tenen un nivell elemental i volen ampliar el seu voca·
bulari i nivell gramatical per poder viatjar i expressar·se amb una
major fluïdesa.
Dimarts de 19 a 20.30 h. Inici 3 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Refresca el teu anglès (nivell intermedi)
Genevieve Burridge
Adreçat a persones que van estudiar la llengua anglesa fa temps i ja
no la recorden. Aprendrem a participar en converses breus, millorar
la comprensió lectora i la comprensió oral.
Dijous de 09.30 a 11 h. Inici 5 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)

Do you speak English? (nivell intermedi)
Genevieve Burridge
Per a aquelles persones que vulguin aprendre i practicar l’anglès
ampliant la seva comprensió i el seu vocabulari a través d’exercicis,
cançons, vídeos, audicions i jocs de rol.
Dijous de 19.30 a 20 h. Inici 5 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Refresca el teu francès
Cristelle Causeur
Taller destinat a persones que desitgin aprofundir en la seva conei·
xença de la llengua i iniciar·se en l’expressió oral en francès. Cal
tenir un nivell intermedi (A2/B2) de francès.
Dimarts de 09.30 a 11 h. Inici 3 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Francès inicial
Cristelle Causeur
Taller destinat a persones que desitgin començar des de zero en
aquesta llengua o que la tinguin molt oblidada.
Dimecres de 18 a 19.30 h. Inici 4 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Iniciació al xinès
Jie Li
Introducció a la llengua i la cultura xinesa
Dilluns de 20 a 21.30 h. Inici 2 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Conversa en alemany
Toni Portell
Mitjançant dinàmiques divertides, ampliarem el nostre vocabulari
sobre temes quotidians i pràctics, llegir i reproduir textos publicita·
ris... Cal tenir un nivell bàsic d’alemany.
Dimecres de 18.30 a 20 h. Inici 4 d´octubre.
Preu: 77,25 euros (10 sessions)
Iniciació a l’italià
Adreçat a joves de 3r i 4t d’ESO. Aprèn italià, i afavorim així els lligams
amb Masarossa, poble italià agermanat amb Teià.
Divendres de 17 a 18.30 h. Inici el 6 d’octubre.
Curs gratuït (10 sessions)

HUMANITATS
Presentació del llibre Arran del Camí Ral
A càrrec de l’autor, el Sr. Joan Sala. La xerrada va acompanyada
d’una exposició fotogràfica.
Dijous 7 de setembre a les 20 h
Maresme medieval: terra, família i govern. Cristina Armengol
L’organització del territori a la Baixa Edat Mitjana ens servirà per
entendre com vivien i es relacionaven els seus pobladors. En defini·
tiva, per comprendre com es conreava i es transmetia la propietat,
com s’estructurava la família i qui tallava el bacallà a casa nostra fa
sis·cents anys.
Dijous 19 i 26 d´octubre de 19 a 21 h
Activitat gratuïta

FORMACIÓ ENTITATS
Potenciem l´empatia!
Jorgina Martínez
Si vols conèixer què són les neurones mirall i com ens ajuden a po·
tenciar l’empatia, participa al taller pràctic i d’entrenament personal
per adquirir tècniques per millorar les habilitats socials.
Divendres 29 de setembre de 19 a 21 h.
Activitat gratuïta

DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
OFICINA DE CATALÀ
Internet i les xarxes socials
Mirmiki
Per conèixer algunes de les eines que ens ofereix Internet per poder·
nos comunicar o compartir. Taller a mida dels participants. Caldrà
portar el portàtil o la tauleta.
Dilluns de 10 a 12 h. Inici 2 d´octubre.
Preu: 41,20 euros (4 sessions)

Bàsic 2: dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h
Suﬁciència 1: dimarts i dijous, de 19 a 21 h
Taller d’ortograﬁa: dimecres, de 10 a 11.30 h
Proves de col·locació: 6 de setembre, a les 10 h

Escriptura creativa
Cristina Armengol
Ja sigui escriure un diàleg o bé construir personatges, l’escriptura
vol traça però, sobretot, tècnica. Et donarem les eines per aprendre a
escriure històries que atrapin i treure tot el suc a la teva creativitat.
Dilluns de 18.30 a 20 h. Inici 2 d´octubre.
Preu: 46,35 euros (6 sessions)

Inici dels cursos: 26 i 27 de setembre

Primers Auxilis per a nens i nadons. Creu Roja
Coneixements, habilitats i actituds fonamentals que permetran als
participants desenvolupar amb seguretat i eficàcia les tècniques de
primers auxilis. Les persones que assisteixin a un 80% de la forma·
ció rebran un certificat.
Divendres 18.30 a 21 h. Inici 6 d´octubre.
Preu: 51,50 euros (4 sessions)

Horari d’atenció al públic:
A partir del dia 4 de setembre de 2017
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

Inscripcions:
12 i 14 de setembre, de 16 a 18 h
13 i 15 de setembre, de 10 a 14 h

Activitats a la CMC La Unió
i la masia can Llaurador
OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2017

Ajuntament de Teià

ACTIVITATS FAMILIARS

CMC LA UNIÓ
Passeig de la Riera, 116-120
Informació:
De dilluns a divendres de 18 a 20.30 h
Tel. 93 540 93 50 (ext. 177)
o 93 540 47 96
c/e activitatsculturals@teia.cat

SALUT
Estiraments
Begoña Janer
Els exercicis que es realitzen són senzills i suaus, per a la bona col·
locació del cos, per a les tensions, l´estrès i el benestar de la nostra
vida.
Dilluns de 20.30 a 21.30 h. Inici 2 d´octubre.
Preu: 51,50 euros (10 sessions)
Entrenament de la memòria
Sílvia Sánchez
La gimnàstica mental és necessària a qualsevol edat. Realitzarem
exercicis i jocs que ens ajudin a treballar les diferents àrees de la
memòria per tal d’activar els diferents mecanismes.
Dimarts de 10 a 11 h. Inici 3 d´octubre.
Preu: 20,60 euros (4 sessions)
Mindfulness per viure plenament
Marta Robles
Recursos interns que permeten viure la vida amb plenitud, gaudint
d´un major benestar, energia i entusiasme.
Dimarts de 18.30 a 20 h. Inici 3 d´octubre.
Preu: 46,35 euros (6 sessions)
Gimnàstica abdominal hipopressiva
Eva Vaca
Treballarem el perímetre abdominal aportant millores a nivell estètic,
postural i funcional, prevenint problemes relacionats amb el sòl pel·
vià. Cal portar màrfega i/o tovallola.
Divendres de 11 a 12 h. Inici 6 d´octubre.
Preu: 51,50 euros (10 sessions)

Teatre en família “Juguem a papes i mames?”
Marisol Casas
Dirigit a infants a partir de 7 anys i les seves famílies
Pensarem en situacions del dia a dia entre pares i fills i les interpre·
tarem intercanviant els rols. Al taller es treballaran dues vessants: el
contingut de cadascuna de les escenes i el fet interpretatiu.
Dissabte 28 d´octubre de 10.30 a 12.30 h.
Preu: 10,30 euros (preu per un adult i un menor)
Vine a jugar en família Marinva
Dirigit a infants a partir de 5 anys i les seves famílies
El joc i l’educació van molt de la mà. Veurem diferents formes de
comunicar-nos amb els nostres fills a través del joc.
Dissabte 25 de novembre de 10.30 a 12.30 h.
Preu: 10,30 euros (preu per un adult i un menor)

HABILITATS I RECURSOS
Aprenem
Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Aprenem amb grups reduïts
de lectura i conversa: anglès, francès, italià, català i castellà. Reunió
informativa amb tots els interessats: 21 de setembre a les 19 h.
Més informació i inscripcions: aprenem.teia@gmail.com
Ho organitza Aprenem Teià.
Dimarts i dijous de 18 a 20 h, a partir del 3 d’octubre.
Activitat gratuïta
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, a partir del 7 de setembre
Activitat gratuïta
Cuina per a la dona
Sol Marín
Una alimentació adequada durant la menopausa t’ajudarà a mante·
nir-te en forma i a reduir els factors de risc que afavoreixen el desen·
volupament de malalties cardiovasculars i osteoporosi.
Divendres 17 de novembre de 19 a 21 h.
Preu: 15,30 euros

Els aliments i la salut. Intolerància al gluten
Sol Marín
Parlarem de la intolerància al gluten, donarem consells dietètics i
aprendrem a elaborar plats saborosos i divertits per a persones ce·
líaques.
Divendres 24 de novembre de 19 a 21 h
Preu: 15,30 euros
Centres de taula. De la tradició a l’avantgurada
Jordi Abelló
Crearem elements per a la taula de Nadal, amb idees que podreu per·
sonalitzar al vostre gust. Centres treballats principalment amb flors
que et podràs emportar a casa.
Dilluns 18 i dimecres 20 de desembre de 10 a 12 h
Preu: 20,60 euros

CINEFÒRUM

SORTIDES CULTURALS
De Teià a Rials
Àlex Asensio
Us proposem una excursió a peu des del camí de la Serra de Teià
fins a la capçalera de la vall de Rials, a la partió amb Alella. Pel camí
parlarem de la història d’aquest indret i descobrirem alguns elements
d’arquitectura popular. La nostra destinació són les Costes d’en Bar·
nadas. Allí petarem la xerrada amb un jove agricultor que ha decidit
fer vins d’autor en una finca on es conreen nou varietats de raïm. En
tastarem un de blanc i un de negre. D’aquesta forma recuperarem
forces per tornar cap a casa per l’antic camí Alt de Teià.
Dissabte 21 d´octubre a les 10.30 h
Preu: 10,30 euros

EXPOSICIONS

Belle de Jour de Luis Buñuel
Fa cinquanta anys que Luis Buñuel va guanyar el Lleó d’Or al Festival
de Venècia amb aquesta personal adaptació de la novel·la de Joseph
Kessel, que en el seu moment va provocar l’escàndol i l’admiració a
parts iguals, per la seva crítica a la doble moral burgesa i la sugges·
tiva habilitat del cineasta per mesclar els somnis amb la realitat. El
film, que pren el seu títol de l’expressió francesa emprada per referirse eufemísticament a la prostitució, narra la vida d’una jove, inter·
pretada per Catherine Deneuve, que defuig el contacte carnal amb
el seu marit, alhora que comença a freqüentar un bordell clandestí.
Després de la projecció, Enric Ros, professor d’Història del Cinema a
la Facultat de Comunicació de la Universitat de Catalunya, conduirà
el cinefòrum.
*Projecció en versió original subtitulada.
Divendres 22 de desembre a les 19 h
Activitat gratuïta

UNS I ALTRES de JOMA
Dibuixos de gran format procedents de les sessions de dibuix
en directe, amb músics improvisadors.
Del 8 de setembre a l’1 d’octubre. Inauguració divendres
8 de setembre a les 20 h: performance de dibuix i música
improvisada a càrrec de Joma (dibuix), Xavi Lloses (teclats i
electrònica), Miquel Jordà (saxos i infrainstruments)

Finding Dory d’Andrew Stanton i Angus MacLane
Dirigit a infants a partir de 7 anys i les seves famílies
Després de la projecció, els nens, de manera comuna i guiada, com·
partiran idees i preguntes en anglès sobre la pel·lícula. A càrrec de la
Genevieve Burridge
*Projecció en versió original.
Divendres 29 de desembre a les 17 h
Activitat gratuïta

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
Imatges de la Festa Major de Sant Martí
De l’1 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018
Inauguració divendres 1 de desembre a les 19 h

NITROGLICERINA
Exposició col·lectiva d’artistes de l’escola d’art BLANCDEguix
Del 6 al 29 d’octubre. Inauguració divendres 6 d’octubre
a les 20 h
CHAPERTONS
Celebració dels 25 anys de la companyia
Del 3 al 19 de novembre. Inauguració divendres 3 a les 20 h

PESSEBRE ARTÍSTIC
Del 16 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018
Inauguració dissabte 16 de desembre a les 19 h

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 i a les sortides).
• Si no hi ha un mínim d’inscrits per curs no es podrà realitzar. En
aquest cas es retornaran els diners als inscrits.
• Els horaris o dies d’algun curs es poden modificar en cas de força
major.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE CULTURA
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
LLOGUER D’ESPAIS PER A EMPRESES
Caldrà fer una sol·licitud a l’Ajuntament
ARXIU MUNICIPAL DE TEIÀ
Consultes concertades
Més informació:
Masia can Llaurador
Av. Roca Suárez Llanos, 32-38
De dilluns a divendres de 18 a 20.30 h
Tel. 93 540 93 50 (ext. 177) o 93 540 47 96
c/e activitatsculturals@teia.cat

Ajuntament
de Teià

