ANNEX

SETEMBRE 2010
HUMANITATS

Taller de llenguatge de signes
Dirigit pels professors Ignasi Martin i Marisa
Alvarado.
Us tornem a convidar a participar d’aquest curs
que ens ajuda a comunicar-nos millor i en especial
amb aquelles persones amb dificultats auditives i
de parla.
Durada: 8 sessions (20 hores)
Horari: els dilluns, de 19 a 21.30 h
Inici: 18 d’octubre
Inscripcions: fins el 24 de setembre.

Exercicis de Bioenergètica
A càrrec de Manel Fortes, psicòleg clínic i
psicoterapeuta en la Anàlisi Bioenergètica.
Horari: els dimarts, de 19.30 a 20.45 h
Inici el 5 d’octubre i amb una durada de 9 mesos
fins al 15 de juny de 2011.
Inscripcions:fins el 24 de setembre.
Aquests exercicis estan dirigits a relaxar les
tensions musculars cròniques resultants de
conflictes emocionals no resolts. Proporciona més
energia, més capacitat per sentir i per tant més
capacitat per gaudir.
Dirigits a tothom que vulgui encetar un procés
d’autoconeixement o que ja estigui en un procés
terapèutic.

Tall i moda
A càrrec de Marina Guivernau
Horari: tots els dilluns, de 19.45 a 21.45 h
Inici del curs el dia 4 d’octubre.

Cursos d’anglès
Cursos dinàmics adreçats a tothom que vulgui
aprendre l’idioma d’una manera pràctica i passantho bé.
A càrrec dels professors Xavier Lafarga i Ana
Teixidó.

NIVELL D’INICIACIÓ, 2n any:

dimarts i dijous

de 9.30 a 10.30 h (matins)

NIVELL PRE-INTERMEDIATE

dimarts i dijous

de 20.30 a 21.30 h

NIVELL INTERMEDIATE

dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres

de 16.15 a 17.15 h
de 18.30 a 20 h
de 20 a 21 h
de 20.30 a 21.30 h

NIVELL PRE-AVANCED

dilluns i dimecres

de 10.15 a 11.15 h (matins)

NIVELL AVANCED

dimarts i dijous

de 20 a 21 h

Inici dels cursos el 4 d’octubre i la finalització
està prevista pel 16 de juny de 2011
Inscripcions: fins el 24 de setembre.

