LA TORRETA CENTRE CULTURAL • TALLERS 2015 - 2016
Període d’inscripcions obert
Dies
Del 14 al 22 de setembre, de 16 a 20 h.
Lloc
La Torreta Centre Cultural
Horari 14, 15 i 16 de setembre: antics alumnes adults.
15 i 16 de setembre: antics alumnes infantils
(a partir de les 18 h).
17 i 18 de setembre: alumnes nous del municipi.
21 i 22 de setembre: alumnes nous de fora.
Info.
latorreta@montmelo.cat • 935721033 (tardes)

TALLERS INFANTILS
Durada: d'octubre 2015 a juny 2016
ARTS PLÀSTIQUES
Grup dimarts de 17 a 18.30 h (P3-P4)
Grup dimecres de 17 a 18.30 h (P5-1r)
Grup dijous de 17 a 18.30 h (2n i 3r)
Grup divendres de 17 a 18.30 h (la resta d'edats)
Les edats i els dies de realització poden patir canvis
DANSA CREATIVA
Grup dimecres de 19 a 20 h (a partir de 2n ESO)
Grup divendres de 15.45 a 16.45 h (1r ESO)
Grup divendres de 17 a 18 h (P4-P5)
Grup divendres de 18 a 19h (1r-2r)
Grup divendres de 19 a 20h (3r-4t)
Grup divendres de 20 a 21h (5è-6è)
Possibilitat d'un segon dia d'activitat per als inscrits els
dilluns i divendres
Grup dimarts de 17 a 18 h (P4-3r)
Grup dimarts de 18 a 19 h (a partir de 4t)
Les edats i els dies de realització poden patir canvis
PERCUSSIÓ INFANTIL
Grup dilluns de 17.15 a 18.15 h (nivell inicial)
INICIACIÓ AL DIBUIX (manga, còmic...)
Grup divendres de 17 a 18 h

TALLERS D'ADULTS
Durada: d'octubre 2015 a juny 2016
DIBUIX I PINTURA
Grup dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h.
És possible que un dels dies s'ajusti l'horari per encabir
altres activitats.
Org. Col·lectiu d'antics alumnes
RESTAURACIÓ
Grup dimarts i dijous de 18 a 20 h
Org. Col·lectiu d'antics alumnes
PINTURA CREATIVA
Grup divendres de 16 a 18 h (grup infantil de 17 a 18 h)
SCRAPBOOKING (manualitats amb paper)
De gener a juny (inscripcions a partir de setembre)
Grup divendres de 19 a 21 h
Grup dimecres de 19 a 21 h
Grup dimarts de 10 a 12 h
PATCHWORK
Grup dimarts de 18.30 a 20.30 h
Grup dimecres de 18.30 a 20.30 h
INICIACIÓ AL PATCHWORK
Grup dijous de 18:45 a 20:45 h
MANUALITATS
Grup dilluns de 10 a 12 h
Grup divendres de 16 a 18 h
Grup divendres de 18.15 a 20.15 h
PINTURA DE ROBA
Grup dilluns de 18 a 20 h

TEATRE INFANTIL
Grup dimecres de 17 a 18.30 h (de P5 a 6è de Primària)

IOGA I RELAXACIÓ
Grup avançat: dilluns i dimecres de 15.30 a 17 h
Grup avançat: dilluns i dimecres de 20.45 a 22 h
Grup inicial: Dimarts i Dijous de 20.45 a 22 h

ESCOLA D'ESCACS
De dilluns a dijous de 17.30 a 20.30 h (d'octubre a maig)
Nivells d'iniciació i perfeccionament, a partir de 6 anys
Org. Club d'Escacs Montmeló
info. flancderei@gmail.com

HIPOPILATES
Grup dimarts de 9.30 a 10.30 h
Grup 2 dies: dimarts de 19.15 a 20.15 h i dijous de 19 a 20 h
Grup dimarts de 20.30 a 21.30 h
Grup dijous de 20.15 a 21.15 h

MONOGRÀFICS D'ADULTS
Durada: d'octubre a desembre 2015
COSTURA (crea la teva pròpia bossa texana)
Grup dimarts de 9.30 a 11.30 h
Grup dimecres de 19 a 21 h

PERCUSSIÓ
Grup dilluns de 18.30 a 19.30 h (nivell inicial)
Grup dilluns de 19.45 a 20.45 (nivell avançat)
TEATRE
Grup dijous de 20 a 21.30 h (altres opcions de dies).
A partir de 12 anys.

TÈCNIQUES AMB SORRA
Grup dijous de 16 a 18 h
CISTELLERIA
Grup dijous de 18.15 a 20.15 h
FOTOGRAFIA DIGITAL (12 sessions)
Grup 1r nivell, dijous de 19 a 21 h
Grup 2n nivell, dilluns de 19 a 21 h
Grup 3r nivell, dimecres de 19 a 21 h
Per a cursar el 2n i el 3r nivell, cal haver cursat els nivells
inferiors a La Torreta centre cultural
(imprescindible portar càmera fotogràfica Reflex digital)
CUINA DE NADAL
2 sessions al desembre (dates a concretar)

MOSTRA DE TALLERS A LA TORRETA
Dimarts 15 • 17 h
Obertura de la Mostra de tallers que es realitzen a La
Torreta. Fins el dia 22, de 16 a 20 h, de dilluns a divendres.
Dimarts 15 • de 19.30 a 20.30 h
Taller de hipopilates per a nous inscrits. Vine i coneix
aquesta activitat. Inscripció prèvia.
Dimecres 16 • de 20 a 21 h
Taller de ioga i relaxació per a nous inscrits. Vine i
coneix aquesta activitat. Inscripció prèvia.

