
CATÀLEG DE TALLERS I ACTIVITATS DE LA REGIDORIA 
DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE SA POBLA.
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TAMENT DNT

A REGIDORIA 
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DE TALLERS I ACTIVIT
TURA DE



Des de l’Ajuntament de sa Pobla es potencia la creació i 
l’expansió de la cultura i el coneixement amb aquesta proposta 
de tallers, monogràfics i sessions, sota el nom d’ActivArt. 
Aquesta proposta pretén atreure tant a un públic en general 
com un públic més especialitzat.

Tota la informació i reserves a:



En aquest taller aprendràs a treballar la ceràmica. Amb les 
tècniques de modelatge i torn podràs crear diferents peces i 
experimentar amb esmalts i diferents acabats. 
Dies i hora: dimarts de 18.00 h a 19.30 h i 19.30 h a 21.00 h.
Places per grup: 5 persones
Preu: 40 € mensuals

TALLER DE
CERÀMICA 
AMB TORN 
I MODELATGE



Aquest taller és una aproximació del treball de la ceràmica 
amb els infants. El coneixement de les textures i de les formes 
permet treballar les habilitats creatives i motores.
Dies i hora: dimarts de 17.00 h a 18.00 h
Places per grup: 5 persones
Preu: 25 € mensuals

TALLER DE
CERÀMICA 
PER A INFANTS 



En plena època de consum sorgeixen iniciatives per al 
reciclatge de béns. Aquest taller se centra en la reutilització 
de roba aprenent tècniques de confecció i patronatge
Dia i hora: dilluns de 18.30 h a 20.00 h
Places per grup: 6 persones
Preu: 35 € mensuals

TALLER DE 
RECICLATGE 
DE ROBA



En aquest taller treballarem la concentració, l'expressió 
corporal, l'equilibri i el moviment. Amb tècniques de ioga i de 
dansa del ventre s'aprendran nous moviments.
Dies i hora: dimarts de 9.30 h a 11.00 h
Places per grup: 6 persones
Preu: 35 € mensuals

TALLER DE 
IOGA I DANSA 
DEL VENTRE



Cada cop més, les danses conflueixen i es fusionen. En 
aquest taller es parteix de la dansa oriental i es fusiona amb 
diferents estils d’arreu del món.
Dies i hora: dimecres de 18.00 h a 19.00 h
Places per grup: 6 persones
Preu: 35 € mensuals

TALLER DE
DANSA 
ORIENTAL FUSIÓ



En aquest taller aprendràs a relaxar-te i a despertar la creati-
vitat a partir del joc amb les geometries. Els colors, les 
formes i els materials es combinen per elaborar els mandales.
Dies i hora: dimecres de 17.00 h a 19.00 h (2 sessions al mes).
Places per grup: 6 persones
Preu: 50 € mensuals

TALLER DE
MANDALA
TERÀPIA



TALLER DE
MANDALA
TERÀPIA
PER A INFANTS
En aquest taller treballarem diferents mandales, experimen-
tant amb formes, materials i colors pels més petits. El taller 
treballarà les emocions i els sentiments.
Dies i hora: dilluns de 17.00 h a 19.00 h (2 sessions al mes).
Places per grup: 6 persones
Preu: 35 € mensuals



En aquest taller treballarem diferents tècniques de dibuix, 
des de les més bàsiques a les més avançades. 
Dies i hora: dijous de 17.00 h a 18.00 h (iniciació),
         dijous de 18.30 h a 20.00 h (avançat).
Places per grup: 8 persones
Preu: Iniciació 35 € mensuals i avançat 45 € mensuals

TALLER DE
DIBUIX



En aquest taller millorarem la capacitat de dibuix al natural 
treballant diferents postures llargues i curtes. 
Aquest taller és una sessió lliure. 
Dies i hora: dissabtes d’11.00 h a 13.00 h.
Places per grup: 8 persones
Preu: 10 € per persona i sessió

SESSIÓ DE
DE DIBUIX AMB 
MODEL EN VIU



En aquest taller aprendràs diferents tècniques de tractament 
de la fusta i restauració de mobles antics. Porta el teu moble i 
el deixaràs nou.
Dies i hora: dijous de 17.00 h a 19.00 h
Places per grup: 8 persones
Preu: 40 € mensuals

TALLER DE
RESTAURACIÓ
DE MOBLES



En aquest taller aprendràs a dominar el mil·lenari art dels 
escacs: estratègia i psicologia. Un joc que requereix concen-
tració, memòria visual i estructuració de l'espai.
Dies i hora: dimecres de 19.00 h a 20.00 h
Places per grup: 12 persones
Preu: 15 € mensuals per persona (altres germans 10 €)

TALLER 
D’ESCACS



En aquest taller aprendràs a fomentar la creativitat, la comuni-
cació i l’expressió corporal; mitjançant els diferents estils de 
teatre.
Dies i hora: infantil (de 6 a 11 anys) dimecres de 19.00 h a 20.00 h
         juvenil (De 12 a 18 anys)dimarts i dijous 19.00 h a 20.30 h
                         adult (més de 18 anys) dimarts i dijous 20.30 h a 22.00 h
Places per grup: mínim 10 persones
Preu: infantil 175 €, juvenil 250 € i adults 250 €
Duració del taller: 7 mesos

TALLER 
DE TEATRE



Els monogràfics són tallers de durada més curta i específics, 
treballant tècniques i aspectes concrets.

MONOGRÀFICS
Octubre
Dimarts 29 a les 17.30 h
TALLER DE ROSARIS
A es Rafal–Centre de Cultura
Edat: de 4 a 10 anys
Preu: de franc

Novembre
TALLER DE FOTOGRAFIA AMB 
DISPOSITIUS MÒBILS
Aprèn a treure tot el potencial de fer 
fotografies amb el teu mòbil. En 
aquest monogràfic t'explicarem com 
enfocar, compondre, i il·luminar les 
teves fotografies. Dona qualitat a les 
teves xarxes.

Dia i hora: cada dilluns de 20.00 h 
a 21.00 h.
Places per grup: 8 persones
Preu: 30 € per persona

Desembre
Dissabte 21 a les 11.00 h
TALLER DE TALAIOTS
Construirem i entendrem el nostre 
propi talaÏot
Places per grup: 18 persones
Edat: de 6 a 12 anys
Preu:Activitat impartida per Iniciativa 
Cultural poblera i subvencionada per 
Caixa Colonya 



Ajuntament de sa Pobla
Regidoria de Cultura


