INFORMACIÓ

CUINA I TAST

La programació de cursos i tallers és del 3 d’abril al 30 de
juny de 2017.
Els cursos i tallers tenen durades i preus diferents.

TALLER DE CUINA ITALIANA
Tallers de cuina enfocat a tres àmbits, a càrrec del
Chef Federico Bossini de l’ex restaurant La locanda
del león d’oro.
DIA: Dimarts
4 i 18 d’abril Taller de pasta fresca
9 i 23 de maig Taller de salses per a pasta
6 i 27 de juny Taller de pan, pizza i focaccia

L’inici i el posterior desenvolupament dels cursos i tallers,
han de tenir un mínim d’inscrits que determina
l’organització.
L’organització es reserva el dret de modificar els cursos i
tallers per tal d’adaptar-los a les necessitats que puguin
sorgir.

FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació bancària / Targeta bancària / Ingrés bancari.

HORA: de 18 a 20h
LLOC: Casal de la gent gran
SESSIONS: 6
PREU: 35€/mes

a
àbrica
CENTRE CÍVIC DE CABRILS

Els cursos són trimestrals i s’hauran de pagar
mensualment.
Per donar-se de baixa d’un curs cal comunicar-ho per
escrit abans del dia 20 del mes anterior.

IDIOMES
TALLER D’ANGLÈS
Aprendre una llengua estrangera no és difícil ni
avorrit. Aprèn el vocabulari bàsic per viatjar, anar de
compres, conèixer gent...
DIA: Dimecres
HORA: de 19 a 21h
LLOC: Hotel d'entitats
SESSIONS: 12
PREU: 33€/mes

CENTRE CÍVIC «LA FÀBRICA»
Domènec Carles, 21
08348 Cabrils

SI TENS
ALGUNA
PROPOST
CURS I/O T A DE
ALL
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A
ARRIBAR!
lafabrica@

cabrils.cat

T. 93 753 01 57
lafabrica@cabrils.cat
www.cabrils.cat
HORARI:
de dilluns a divendres
de 9 a 14h i de 16 a 20h

CURSOS I TALLERS
abril / juny 2017

EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA
TEATRE INFANTIL
Vols que el teu fill/filla aprengui l'art de la interpretació,
a expressar-se, a gestionar emocions, a treure l'actor
o actriu que porta dintre, i tot això, a més, divertint-se?
Apunta'l a la 5a temporada del curs de teatre infantil
de La Fàbrica. Places limitades.
DIA: Dijous
HORA: de 17 a 19h
LLOC: La Fàbrica
SESSIONS: 12
PREU: 45€/mes

TEATRE PER ADULTS

PETIT PAS (de 5 a 7 anys)
Gaudeix de la “street dance” amb una de les activitats
més exitoses.
DIA: Dimarts i divendres
HORA: de 17 a 18h
LLOC: La Fàbrica
SESSIONS: 21
PREU: 35€/mes

PRIMER PAS (de 8 a 10 anys)
Gaudeix de la “street dance” amb una de les activitats
més exitoses.
DIA: Dilluns i dimecres
HORA: de 17:30 a 18:30h
LLOC: Sala «La Concòrdia»
SESSIONS: 18
PREU: 35€/mes

Curs de teatre per “adults estressats”. Després de
l'èxit de la temporada passada, vols formar part de la
2a temporada del curs de teatre per adults de La
Fàbrica? Fer teatre, riure, desconnectar, aprendre a
interpretar, treballar en equip, preparar una producció
teatral, estrenar-la, tornar a riure... no t'ho pensis i
apunta-t'hi ja! Les places són limitades.

SEGON PAS (de 10 a 12 anys)

DIA: Dijous
HORA: de 21 a 23h
LLOC: La Fàbrica
SESSIONS: 12
PREU: 45€/mes

DIA: Dilluns i dimecres
HORA: de 18:30h a 19:30h
LLOC: Sala «La Concòrdia»
SESSIONS: 18
PREU: 35€/mes

MODERN LINE DANCE

TERCER PAS (de 12 a 14 anys)

Amb coreografies internacionals ballem d'una forma
amena i senzilla.

Gaudeix de la “street dance” amb una de les activitats
més exitoses.

DIA: Divendres
HORA: de 21 a 22:30h
LLOC: Sala «La Concòrdia»
SESSIONS: 11
PREU: 32€/mes

DIA: Dilluns i dimecres
HORA: de 19:30 a 20:30h
LLOC: Sala «La Concòrdia»
SESSIONS: 18
PREU: 35€/mes

Gaudeix de la “street dance” amb una de les activitats
més exitoses.

RECURSOS I
ENTRETENIMENT
RESTAURACIÓ DE MOBLE ANTIC
I PINTURA DECORATIVA
Aprendre a renovar, restaurar i reutilitzar els mobles i
objectes que més t'agradin, convertint-los en peces
úniques i personals, amb diferents tècniques de
restauració, pintura decorativa, decapats, envellits i
manualitats.

a
àbrica

DIA: Dimecres (dos grups)
HORA: de 17 a 19h o de 18 a 20h
LLOC: Antic Escorxador
SESSIONS: 12
PREU: 35€/mes

TALLER DE DIBUIX
Sempre has volgut aprendre a dibuixar però no saps
per on començar? En aquest curs aprendràs les claus
per poder expresar-te dibuixant a través d’una
aproximació pràctica i divertida, sigui quin sigui el teu
nivell.
DIA: Dimarts
HORA: de 19 a 21h
LLOC: Antic escorxador
SESSIONS: 11
PREU: 35€/mes

