
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 acti-
vitats 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

CESSIÓ D’ESPAIS PER A ENTITATS
Disposem de sales de reunions, per a conferències i xerrades a dis-
posició 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 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

Ajuntament
de Teià

Activitats a la CMC La Unió
i a la Masia Can Llaurador
OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2019

Ajuntament de Teià
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ABDOMINALS HIPOPRESSIUS: Dimarts de 19 a 20 h. Inici 8 d’octubre. CMC La Unió

ESTIRAMENTS: Dimecres de 20.30 a 21.30 h. Inici 9 d’octubre. CMC La Unió

TALLER DE DIBUIX I PINTURA: Dimarts de 10 a 12 h o dijous de 19 a 21 h. CMC La Unió

APRENEM: Dijous de 17 a 20 h. CMC La Unió

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA: Dijous de 21 a 22.30 h. CMC La Unió

ANGLÈS DES DE 0: Dimecres de 17.30 a 19 h. Inici 9 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS BEGGINERS (A0): Dilluns de 18 a 19.30 h. Inici 7 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS ELEMENTARY (A1): Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 8 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS UPPER-ELEMENTARY (A2): Dimarts de 19 a 20.30 h. Inici 8 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1): Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 10 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1): Dijous de 19.30 a 21 h. Inici 10 d’octubre. Espai can Llaurador

ANGLÈS INTERMEDIATE: Dilluns de 19.30 a 21 h. Inici 7 d’octubre. Espai can Llaurador

REFRESCA EL TEU FRANCÈS: Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 8 d’octubre. Espai can Llaurador

INICIACIÓ A L’ITALIÀ: Divendres de 17 a 18.30 h. Inici 4 d’octubre. Espai can Llaurador

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA: Dimecres de 19.30 a 21 h. Inici 9 d’octubre. Espai can Llaurador

EXPOSICIÓ: 50 ANYS EDUCANT EN VALORS. A.E. Mintaka. Del 4 al 27 d’octubre de 2019

Inauguració divendres 4 d’octubre a les 20 h. CMC La Unió

L’ART DE PARLAR EN PÚBLIC: Dimarts 15 d’octubre de 18 a 20 h. Espai can Llaurador

TAST DE MOSTASSES: Dijous 17 d’octubre de 19 a 21 h. Espai can Llaurador

ROBÒTICA: Dissabte 26 d’octubre d’11 a 13 h. CMC La Unió

EXPOSICIÓ: INSTANTS DE FESTA MAJOR. José Antonio Sancho. Del 7 al 24 de novembre de 2019. 
Inauguració dijous 7 de novembre a les 19.30 h. CMC La Unió

CUINA I CIÈNCIA: Divendres 22 de novembre de 19 a 21 h. CMC La Unió

DOCUMENTAL: LA CIÈNCIA, DESPRÉS DELS MITES I LLEGENDES DEL CÀNNABIS - Dilluns 25 de 
novembre a les 19 h. Espai can Llaurador

PANTALLES I ADDICCIONS: Dimecres 27 de novembre a les 19 h. Espai can Llaurador

CINEFORUM: EL PLANETA DELS SIMIS (1968). Divendres 29 de novembre a les 19 h. CMC La Unió

IMPRESSIÓ 3D: Dijous 5 de desembre de 19 a 21 h. CMC La Unió

EXPOSICIÓ: LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ. A partir del 13 de desembre de 2019

Inauguració divendres 13 de desembre a les 19.30 h. CMC La Unió

EXPOSICIÓ: PESSEBRE ARTÍSTIC. A partir del 14 de desembre de 2019. Inauguració dissabte 14 de 
desembre a les 19 h. CMC La Unió

VISITA: MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS. Dissabte 14 de desembre a les 11 h

FORMACIÓ ENTITATS: IMPLICACIÓ I GESTIÓ INTERNA. Dijous 19 de desembre de 19 a 21 h. Espai 
can Llaurador



COS I MOVIMENT

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS
Prendrem consciència del nostre cos a través d’exercicis enfocats a 
la millora del sòl pèlvic.
Dimarts de 19 a 20 h. Inici 8 d’octubre
Preu: 51,50 € (10 sessions)

ESTIRAMENTS 
Treballarem 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 9 d’octubre
Preu: 51,50 € (10 sessions)

GASTRONOMIA

CUINA I CIÈNCIA
Quan ens tanquem a la cuina omplim els marbres d’estris, aliments i 
condiments i com si fóssim científics fem pujar i baixar les tempera-
tures dels aliments. Sense adonar-nos-en apliquem processos físics i 
químics. En aquest taller barrejarem la ciència amb la cuina!
Divendres 22 de novembre de 19 a 21 h
Preu: 10,30 €

FAMILIARS

ROBÒTICA
Els assistents al taller hauran de resoldre reptes construint i progra-
mant un robot. Es fomentarà el treball en equip, l’autoestima i autoco-
neixement de l’alumne, l’expressió i la comunicació.
Dissabte 26 d’octubre d’11 a 13 h
Preu: 10,30 € (un adult amb un nen/a)

SORTIDES CULTURALS

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS
Visitarem el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Podrem apro-
fundir en els àmbits de la paleontologia, la geologia, la botànica, la 
meteorologia i especialment, en la zoologia. 
Dissabte 14 de desembre a les 11 h
Preu: 10,30 €

HABILITATS I RECURSOS

IMPRESSIÓ 3D
Aprendàs a fer les primeres impressions i coneixeràs els fonaments 
bàsics de la impressió 3D, descobriràs webs per descarregar models 
en 3D.
Dijous 5 de desembre de 19 a 21 h
Preu: 10,30 € 

TALLER DE DIBUIX I PINTURA
Aprendràs  diverses tècniques de dibuix i procediments pictòrics. 
Tractarem diverses temàtiques  tot revisant  estils pictòrics i grans 
artistes de la història de l’art. Les tècniques s’adaptaran a tots els 
nivells. Taller impartit per Marta Comas, llicenciada en Belles Arts.
Dimarts de 10 a 12 h o dijous de 19 a 21 h
Preu 12 sessions de 2 hores: 90€

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

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 t’explicarem el funcionament. 
Dijous de 21 a 22.30 h
Activitat gratuïta

CINEFÒRUM

EL PLANETA DELS SIMIS (1968)
Fa una mica més de 50 anys que l’aparició d’El planeta dels simis va 
revolucionar el cinema de ciència-ficció, donant origen a una reivindi-
cable saga de pel·lícules que, en els darrers temps, ha sigut revisada 
per Hollywood en noves produccions. El director Franklin J. Shaffner, i 
els guionistes van crear aquest brillant relat distòpic que proposava una 
agosarada reflexió sobre la fatuïtat de l’antropocentrisme i els riscos de 
l’escalada nuclear. Les conflictives relacions entre homes i simis servien 
en el film per assajar una interessant variació de la teoria de l’evolució 
que, alhora, era una advertència sobre el caràcter potencialment destruc-
tor de l’ésser humà.  
Divendres 29 de novembre a les 19 h
Subvencionat per l’Ajuntament de Teià

EXPOSICIONS

K.O. EN 5 ROUNDS 
Arnal Ballester
K.O. en 5 rounds mostra una part de l’obra multifacètica del dibuixant 
Arnal Ballester (Barcelona 1955) : Il·lustracions, dibuixos, animacions, 
murals, xilografies i autoedició que sintetitzen una trajectòria de més de 
trenta anys de treball en els mons de l’edició, del disseny, de l’audiovisual 
i de la lliure creació.
Del 6 al 29 de setembre de 2019
Inauguració divendres 6 de setembre a les 20 h

50 ANYS EDUCANT EN VALORS
A.E. Mintaka
Del 4 al 27 d’octubre de 2019
Inauguració divendres 4 d’octubre a les 20 h

INSTANTS DE FESTA MAJOR
José Antonio Sancho
Del 7 al 24 de novembre de 2019
Inauguració dijous 7 de novembre a les 19.30 h

LA IMPORTÀNCIA DE DIR-SE MARTÍ
Recull de fotografies de la Festa Major
A partir del 13 de desembre de 2019
Inauguració divendres 13 de desembre a les 19.30 h

PESSEBRE ARTÍSTIC
A partir del 14 de desembre de 2019
Inauguració dissabte 14 de desembre a les 19 h

CMC LA UNIÓ ESPAI CAN LLAURADOR

IDIOMES

ANGLÈS DES DE 0
Adreçat a persones que no l’han estudiat mai. Aprendrem a participar en 
converses breus sobre assumptes quotidians o personals, instruccions i 
indicacions senzilles.
Dimecres de 17.30 a 19 h. Inici 9 d’octubre.
Preu: 77,25 € (10 sessions)

BEGGINERS (A0)
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 i en un ambient distès.
Dilluns de 18 a 19.30 h. Inici 7 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

ELEMENTARY (A1)
Per 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 8 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

UPPER-ELEMENTARY (A2)
Curs destinat a persones que vulguin profunditzar en la gramàtica, es-
pecialment 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 8 d’octubre. 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 so-
bre el contingut. Ideal per agafar confiança amb l’expressió oral.
Dijous de 9.30 a 11 h. Inici 10 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

LOWER-INTERMEDIATE (A2-B1)
Curs destinat a persones que vulguin 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.
Dijous de 19.30 a 21 h. Inici 10 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

INTERMEDIATE
Curs destinat a persones que vulguin treballar tots els temps verbals. 
Conversarem sobre situacions i esdeveniments reals i quotidians. Ampli-
arem el vocabulari i els “Phrasal Verbs”. Ideal per agafar confiança amb 
l’expressió oral.
Dilluns de 19.30 a 21 h. Inici 7 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

REFRESCA EL TEU FRANCÈS
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.
Dimarts de 9.30 a 11 h. Inici 8 d’octubre. Preu: 77,25 € (10 sessions)

INICIACIÓ A L’ITALIÀ
Adreçat a alumnes d’ESO de l’Institut Turó d’en Baldiri. Aprendrem el vo-
cabulari necessari per conversar en situacions quotidianes senzilles (donar 
informació personal, demanar coses, parlar d’hàbits, gustos, etc.). Treba-
llarem 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 4 d’octubre. Curs subvencionat per 
l’Ajuntament de Teià

HUMANITATS

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
La idea principal d’aquest curs és aprofundir i debatre sobre els di-
ferents episodis que han marcat el transcurs de la nostra història re-
cent. Ens centrarem a conèixer com el discurs polític ha marcat els 
canvis polítics i socials des de la Segona Guerra mundial .
Dimecres de 19.30 a 21 h. Inici 9 d’octubre. Preu: 36,05 € (6 sessions). 
Curs subvencionat per l’Ajuntament de Teià 

PANTALLES I ADDICCIONS
Les noves tecnologies han passat a formar part del nostre dia a dia 
i com a conseqüència, l’addicció a les  pantalles és un trastorn que 
està en expansió. En aquesta xerrada volem explicar aquestes addc-
cions, com detectar-les, com afrontar-les i com evitar-les.
Dimecres 27 de novembre a les 19 h. Subvencionat per l’Ajuntament 
de Teià

HABILITATS I RECURSOS

L’ART DE PARLAR EN PÚBLIC
Per tal de saber controlar les nostres por i els nostres nervis descobri-
rem com  funcionem quan ens relacionem. Aprendrem tècniques que 
ens ajudaran a reforçar la confiança necessària per comunicar-nos en 
llibertat i amb claredat. 
Dimarts 15 d’octubre de 18 a 20 h. Preu: 10,30 €

FORMACIÓ ENTITATS

IMPLICACIÓ I GESTIÓ INTERNA
Jordina Martínez és psicòloga, especialista en recursos humans. 
Les associacions i les entitats s’enfronten a canvis constant que les 
obliga a adaptar-se a reptes nous i diversos. Aquesta xerrada ens do-
narà les eines per millorar l’organització interna de les entitats, amb 
l’objectiu d’oferir als seus usuaris uns serveis de qualitat i consolidar 
les seves estructures organitzatives. 
Dijous 19 de desembre de 19 a 21 h. Formació subvencionada per 
l’Ajuntament de Teià

EL DOCUMENTAL

LA CIÈNCIA, DESPRÉS DELS MITES I LLEGENDES DEL CÀN-
NABIS
Les preparacions de la planta Cànnabis sativa s’han emprat per mo-
tius recreatius i medicinals durant segles. La ciència ha avançat en 
l’enteniment dels perills i beneficis d’aquestes preparacions així com 
en la comprensió de les dianes del cànnabis en l’organisme. Farem 
una passejada per la història d’aquests descobriments de la mà dels 
seus principals protagonistes.
Dilluns 25 de novembre a les 19 h. Subvencionat per l’Ajuntament de 
Teià

GASTRONOMIA

TAST DE MOSTASSES
Coneixerem la història de la mostassa a la cuina, des de l’ús de les 
llavors com a condiment fins a l’elaboració de la salsa pròpiament 
de mostassa. Recorrerem els receptaris medievals catalans per tro-
bar-ne les receptes, i les diverses varietats que han omplert  les nos-
tres cuines.
Dijous 17 d’octubre de 19 a 21 h. Preu: 10,30 €


