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INSCRIPCIÓ ALS TALLERS
Període d’inscripció:
l del 16 al 21 de març per a antics alumnes i persones sòcies de
l’AC Casa Orlandai, i a partir del 23 de març per al nou alumnat,
de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
l La inscripció es farà efectiva un cop s’hagi abonat l’import que
correspon mediant transferència bancària o targeta electrònica durant
els tres dies següents. El torn d’inscripció és per ordre d’arribada.
l Periode lectiu:
Inici: la setmana del 13 al 17 d’abril de 2015
Final: si no s’indica el contrari, la setmana del 15 de juny
l En el cas dels seminaris i els cursos gratuïts, s’acceptaran
inscripcions tant presencials com per correu electrònic a
formacio@casaorlandai.cat fins a una setmana abans
de l’inici del curs.
l

Inscripció online, www.casaorlandai.cat

Normativa d’inscripcions
l No es podrà matricular més
de dues persones a un mateix
taller i grup. El pagament s’ha
de dur a terme durant el tres dies
següents a la inscripció. En cas
contrari, Casa Orlandai es reserva
el dret d’anul·lar la inscripció.
l Les places són limitades. L’or-

dre de reserva de places seguirà
l’ordre cronològic de pagament.

dispensable presentar un certificat o document bancari on
consti el número de compte per
fer l’abonament dintre dels 30
dies següents a la notificació
de l’anul·lació del taller.
Els suplements en concepte de
material es lliuraran en efectiu al
o a la tallerista a la primera sessió
del taller.
Preus públics (sense IVA)
2.66 €/h: persones grans
(majors de 60 anys o nascudes
abans del 1952)
l 1.93 €/h: per a joves (de 12 a
29 anys)
l 1.99 €/h: infantils (de 0 a 11)
l 4.11 €/h: tallers en general.
l 5.07 €/h: especialitzats..
l

l Baixes: en cas de donar-se de
baixa, cal comunicar-ho a recepció. Un cop iniciats els tallers
no es retornaran les quotes
abonades sota cap concepte.

En cas que els grups no
assoleixin un nombre mínim
d’inscripcions, l’organització es reserva el dret d’anul·
lar-los FINS A UNA SETMANA
ABANS DE L’INICI D’AQUESTS
i en aquest cas les quotes de
matriculació seran retornades
íntegrament. Aleshores és in-

l

Co-gestionat per:

Les persones interessades a
informar-se sobre els criteris de
reducció de preus dels tallers
s’han d’adreçar al taulell d’informació de la Casa Orlandai de
dilluns a divendres de 10 a 22 h,
dins el període de matriculació.

TALLERS

ART

ART
A la Casa Orlandai trobaràs
un espai on l’art pren vida,
es transforma i es forma
mitjançant un ventall de
disciplines diverses, tant
pràctiques com teòriques.

EINES TEATRALS PER AL
DIA A DIA - DESCOBRIM
Dilluns de 19:30 a 21 h
Preu: 74,60 €
Ens endinsarem per descobrir
les eines que ens ofereix el
teatre agafant com a base el
joc i el treball en equip. Jugar
és indispensable per mantenir
el nostre esperit jove i vital.
Guanyarem confiança, despertarem la ment i els sentits.
Un descobriment continu a
través de nosaltres mateixos,
per prendre consciència de
totes les nostres possibilitats i
capacitats.
Amb Carla Ricart

TEATRE MÍNUSCUL
PER A NENS I NENES

N

Dimecres 3, 10, 17 de juny
de 17:30 a 19 h
Preu: 9,18 € / + DE 8 ANYS

T’agrada explicar històries?
T’agraden les manualitats?
T’has imaginat mai que es pot
fer teatre dins una capsa de
sabates? Manipulació d’objectes, ombres, dramatúrgia,
narració oral, construcció de
micro-escenografies... Grans
històries en formats minúsculs.
Crea la teva!
Amb Lali Alvarez

Els tallers comencen la setmana
del 13 al 17 d’abril

L’ÒPERA
I ELS SEUS MITES

VIU EXPERIÈNCIES
SENSE MOURE’T D’AQUÍ

BARCELONA
BARRI A BARRI

Dilluns 10:30 a 12 h
Preu: 74,60 €

Dimarts 12 a 13:30 h
Preu: 74,60 €

Dimecres de 10:30 a 12 h
Preu: 74,60 €

Entrarem a poc a poc dins del
món de l’òpera i coneixerem els
grans mites de la seva història.
Amb Víctor Frigola

Amb uns primers escalfaments
per posar-nos en forma, premerem el play i ens traslladarem a diferents indrets del món
a través de la música. Cada
persona tindrà una coreografia i
tu, el temps per transformar-la i
deixar fluir les teves emocions.
Amb Conxita Gili

Aquest taller té per objectiu
donar-vos a conèixer la història
de Barcelona a través dels
barris; des de la seva fundació,
a l’època romana, fins a les
darreres ampliacions d’avui en
dia. Descobrirem la petita història que amaga cada barri i la
seva relació amb la gran ciutat i
parlarem de l’art, l’arquitectura,
les manifestacions culturals i la
societat que els caracteritzen.
Conèixer la història dels barris,
ens ajudarà a comprendre
l’evolució de Barcelona des de
diverses perspectives.
Amb Clara Mas

FOTOGRAFIA NOCTURNA
N
Dimecres 6, 13, 20, 27
de maig, de 19 a 20:30 h
Preu: 29,84 €

La fotografia nocturna és tot un
repte. En aquest taller descobrirem totes les tècniques per
fer fotografies espectaculars en
condicions de poca llum.
Amb Gemma Damunt

ESCRITS D’ARREU
Dijous de 19 a 20:30 h
Preu: 74,60 €
Què prefereixes? Llegir aquells
relats que cada vegada són
un de nou o escriure les teves
pròpies històries? Si no pots
respondre-ho, aquest és el teu
taller, aprendràs tant a escriure
com a llegir, tot coneixent autors
d’aquí i d’allà. Endinsa’t en el
món de la literatura des de la
mirada del creador.
Amb Gina Leal

JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS
I CULTURA GREGA
Dijous de 10:30 a 12 h
Preu: 74,60 €
Es proposa fer un recorregut
pels principals jaciments arqueològics grecs, des de l’època
minoica i la micènica fins a la
Grècia arcaica i la més clàssica.
Jaciments com els de Knossos, Malia, Festos o Gournia a
Creta, o els de Dodona, Tirinto
i Micenes... per continuar cap a
Delfos, Olimpia, Epidauro,
Nikopolis etc., ens serviran per
fer un recorregut per les principals característiques de cadascun d’ells i la seva influència en
la cultura occidental.
Amb Lluís Bordas

N

TALLERS: CONVIVÈNCIA

LES FLORS
DE PRIMAVERA
FLORS COMESTIBES:
DEL BALCÓ A LA CUINA
N
Dimecres, 29 d’abril
de 19 a 20:30 h
Preu: 7,46 €

De forma fàcil, econòmica i
segura, aprendrem els usos
i sabors d’algunes varietats
de flors comestibles. Veurem
com és possible cultivar-les en
testos al balcó, la terrassa o el
jardí de casa nostra i portar-les
a la cuina casolana. Els usos
tradicionals, les noves receptes
i presentacions gastronòmiques
ens permetran gaudir d’uns
plats senzills, alhora que molt
atractius, a taula.
Amb Sílvia Urgell

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

FLORS DE BACH

N

Dimarts 5, 12, 19 de maig
de 19 a 20:30 h
Preu: 22,38 €

Ulitilzarem diferents propostes
de joc, moviment i dansa per
prendre consciència de les
nostres emocions i conèixer la
seva correspondència amb les
flors de Bach. Viatjarem a través
dels set grups de flors de Bach i
aprendrem a utilitzar les flors de
Bach com a eina d’autoconeixement i acompanyament en la
nostra vida quotidiana.
Amb Alba Sagarra

FLORS PER A DECORAR
N

Dimecres 13, 20, 27 de maig
de 19 a 20:30 h
Preu: 22,38 €
Amb les flors podem dibuixar
nous mons, noves històries i
també fer estrelles de colors.
Passant per diferents formes,
textures i colors podem fer
punts de llibre, quadres conceptuals i fins i tot felicitacions úniques. El contacte amb les flors
ens ajudarà a treure la nostra
creativitat i entendre’ns millor.
Amb Àngels Bullich

Els tallers comencen la setmana
del 13 al 17 d’abril

ACCÉS LLIURE A
L’AULA MULTIMÈDIA
Dilluns i dimecres de 18:30
a 20:30 h, i dijous i divendres de 16 a 19 h
Si ets alumne/a d’algun curs
a la casa Orlandai, ara tens
l’oportunitat de repassar i
practicar tot allò que has anat
aprenent a l’aula multimèdia;
però si no ho ets, també tens
a la teva disposició el maquinari complet i dues versions de
sistema operatiu, GNU/Linux i
Windows per fer-ho.

CONVIVÈNCIA

CONVERSA EN FRANCÈS

A Casa Orlandai et proposem una sèrie de tallers
que et facilitaran i donaran
eines per desenvolupar espais de relació personals i
interpersonals.

A: dimecres 16-17:30 h (bàsic)
B: dimecres 17:30-19 h (mitjà)
C: dijous 12-13:30 h (avançat)
Preu: 74,60 €

CONVERSA EN ANGLÈS
A: dimarts 17:30 a 19 h
Nivell bàsic: comences amb
l’anglès? Aprèn a mantenir una
conversa.
B: dimarts 19 a 20:30 h
Nivell mitjà 1: consolida la
teva base d’anglès i reforça’l.
C: dilluns 17:30 a 19 h
Nivell mitjà 2: practica el teu
anglès i aprèn a expressar-te
millor.
D: dilluns 19 a 20:30 h
Nivell avançat: desenvolupa
la teva capacitat d’expressar-te
com si fossis un nadiu.
Preu: 74,60 €
Tot passant una bona estona,
mantén i millora el teu anglès
a partir de converses, temes
intergeneracionals, lectures i
pel·lícules relacionades amb els
diferents països de la cultura
anglosaxona.
Suplement material: 3€
Amb Benedict Taillard

Venez améliorer votre niveau
de conversation! Conversa
per a treure el màxim rendiment dels teus coneixements
i gaudir de la cultura francesa
i francòfona, a partir d’articles
de premsa, texts, cançons,
debats, reportatges...
Suplement material: 3€
Amb Stéphanie Pimet

CONVERSA EN ITALIÀ
A: dimecres 10:30-12 h (mig)
B: dimecres 12 - 13:30 h
(avançat)
Preu: 74,60 €
Aprèn les bases de la llengua
italiana, la llengua de la cultura,
de la música, de l’art! L’objectiu del curs és desenvolupar
la comprensió i practicar la
comunicació als diversos
nivells. Des de presentar-se
o demanar informació, fins
a apreciar la cuina italiana o
debatre articles d’interès.
Suplement material: 3€
Amb Paola Grieco

PARLAR AMB EL COS

N

Divendres de 10:30 a 12 h
Gratuït
Expressa’t d’una altra manera;
amb les celles, amb el nas,
amb els llavis, amb el front,
amb els braços, amb les mans
i fins i tot amb les espatlles.
Creus que ets capaç d’aconseguir-ho? Vols que t’ho demostrem? Vine a conèixer, de més
a prop, com s’expressen les
persones amb una discapacitat
sensorial com és la sordesa.
Amb Elma Morera

TALLERS

TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
Adaptació als canvis, als
mitjans, als medis... Evolucionem! Comencem per
transformar-nos i, a poc a
poc, anem modelant la realitat que ens envolta fins a
convertir-la en la desitjada.

L’EVOLUCIÓ DE
LA TERRA I DE LA VIDA
N

Dimarts 12, 19 i 26 de maig i
2, 9 i 16 de juny, d’11 - 12:30 h
Preu: 44,76 €
Com és el nostre planeta?
Com ha influït en la forma de
ser dels seus habitants? Quin
paper hi juguen els cicles de
la nit i el dia? i les estacions?
Quines són les característiques
dels humans? Quin és el nostre
origen? Per què hi ha diferències físiques entre els grups
humans? Com solucionaven
la quotidianitat els nostres
avantpassats?
Amb Cristina Junyent

EL MÓN ÀRAB I MUSULMÀ
N
Dilluns 27 d’abril i 4, 11 i 18
de maig, de 18:30 a 20:00 h
29,84 €

Actualitat internacional
Àrab? Musulmà? Islàmic?
Islamista? Jihadista? Arrel dels
nombrosos esdeveniments que
tenen lloc al món àrab i musulmà, sovint s’utilitzen aquestes
paraules de manera confusa
i poc clara. Intentarem aclarir
aquests conceptes fent un breu
repàs a la historia contemporània d’aquesta part del món, per
entendre millor què hi succeeix
i com ens afecta.
Amb Oriol Barba

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

ENCARA NO TENS EL
PORTAFOLI A INTERNET?
N

DROPBOX: TREBALL
COL·LABORATIU

N

Dilluns i dimecres 18, 20, 25
i 27 de maig de 19 a 21 h
Gratuït

Dijous 16, 23 i 30 d’abril
de 12:30 a 14 h
Preu: 22,38 €

A l’actualitat la manera més
òptima per donar-nos a conèixer
professionalment és a través
d’Internet i és per aquest motiu
que necessitem crear la nostra
pròpia identitat visual. Coneixerem les plataformes existents,
per poder escollir la que més
ens convingui personalment.
Amb LaFamília

Aprèn com pots compartir arxius
amb altres persones, i treballar
col·laborativament mitjançant
l’aplicació Dropbox.
Amb Albert Martin

ORGANITZA
LES TEVES IMATGES

N

Dilluns 10:30-12h
Preu: 39,90 € / GENT GRAN
Porta l’ordinador portàtil i les
teves fotos. Aprendrem les
característiques de Picassa, a
organitzar i baixar fotos, descarregar, compartir i a imprimir
imatges.
Amb Flàvia Onofre

APRÈN A UTILITZAR
EL TEU SMARTPHONE!
Dijous de 10:30 a 12 h
Preu: 74,60 €
Els nous telèfons mòbils ofereixen
moltes possibilitats. Aprèn els
aspectes més bàsics sobre com
utilitzar-los i com fer servir les
aplicacions més útils per al teu dia
a dia: el WhatsApp, l’agenda, les
notes... i a gestionar els teus els
contactes.
Cal que portis el teu smartphone (Android o iOS).
Amb Albert Martin

GOOGLE DRIVE:
TREBALL COL·LABORATIU
N
Dijous 7, 14, 21 i 28 de maig
de 12:30 a 14 h
Preu: 29,84 €

Aprèn com utilitzar aquesta eina
de Google que et permet treballar
col·laborativament amb altra gent.
Comparteix arxius, treballeu tot un
equip en un sol arxiu i a la vegada,
i molt més.
Amb Albert Martin

TREBALL OBERT
DUBTES SMARTPHONE
N
Dijous 4 i 11 de juny
de 12:30 a 14 h
Preu: 14,92 €

Tens algun dubte sobre com fer
alguna cosa amb el teu Smartphone? Com configurar quelcom?
Has sentit a parlar de “no se què”
i vols sortir de dubtes? Vine i
participa d’aquest taller obert on tu
preguntes i el “profe” et respon.
Amb Albert Martin

Els tallers comencen la setmana
del 13 al 17 d’abril

TONIFICA’T AMB
ELS ABDOMINALS
HIPOPRESSIUS
Divendres 12:30 a 13:30 h
Preu: 49,73 €

N

Els abdominals hipopressius són
preventius per a la salut i l’activitat física atès que disminueixen
la pressió a la panxa, estabilitzen
la columna vertebral i desenvolupen la resistència muscular.
Tinguis l’edat que tinguis, pots
fer-los!
Amb Air Active

ESTIRAMENTS BÀSICS
PER A LA SALUT
N
Dies 16, 23, 30 d’abril
i 7, 14 de maig
Dijous 12:30 a 13:30 h
Preu: 24,87 €

Una classe d’estiraments per
millorar la teva postura corporal i
no perdre l’agilitat.
Amb Conxita Gili

IOGA
A: dimecres 18:30 a 20 h
B: dimecres 20 a 21:30 h
C: dijous 10:30 a 12 h
Preu: 74,60 €
A través del silenci, la respiració,
la dansa, la vibració de la veu
i els estiraments, el ioga ens
aporta calma i harmonia interna.
Una eina d’autoconeixement, de
canvi per a generar patrons que
ens allunyen del benestar. Un
espai per a compartir, créixer i
transportar benestar al nostre
dia a dia.
Amb Berta Clavera

TALLERS

ACROIOGA
Divendres 17 a 19 h
Preu: 69,62 € / 7 sessions
L’acroioga fusiona la saviesa espiritual del ioga, l’amor bondadós del massatge tailandès i la
força dinàmica de l’acrobàcia.
És una pràctica a cavall entre
les posicions de ioga de tota la
vida i les acrobàcies circenses,
però no es precisa tenir l’experiència d’una persona que treballi
al circ. Diversió assegurada!
Amb Berta Clavera

IOGA AMB SUPORTS
Divendres 10:30 a 12 h
Preu: 39,90 € / GENT GRAN
Tens tendència a portar una
vida sedentària? Doncs això
s’ha acabat! Acull amb un gran
somriure aquesta activitat basada en el Hatha Ioga. L’activitat
suau i harmònica t’ajudarà a
millorar la mobilitat, la respiració... a incrementar l’atenció i
alliberar tensions.
Amb Yoonah Kim

MEDITACIÓ,
L’ATENCIÓ PLENA
Dimarts 10:15 a 11:45 h
Preu: 74,60 €
Viure amb l’atenció plena és
viure al moment present, això
és el que ens ensenya a buidar,
descansar i aclarir la ment, a
reduir la tensió nerviosa i tornar
a equilibrar les emocions.
Aprendrem a centrar la nostra
atenció en el que fem en cada
moment, així com a rebutjar els
automatismes i a desenvolupar
un estil de vida autoconscient.
Amb Yoonah Kim

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

BIOCONSTRUCCIÓ A
L’ESPAI GARDENYES
N

L’arquitectura ecològica
està guanyant cada cop més
rellevància pel bon comportament amb el medi ambient,
l’absència de productes
perjudicials per a la salut
dels usuaris i la contribució a
les economies locals.
Durant els caps de setmana
d’abril a juliol es realitzaran
sessions de formació en
arquitectura ecològica, per
adquirir coneixements bàsics
en autoconstrucció sostenible, saludable i econòmica.
Els tallers els impartiran
diferents professionals especialitzats en cada una de
les tècniques de construcció
amb una part teòrica i pràctica in situ amb els coneixements adquirits. No calen
coneixements previs.
Dissabtes cada 15 dies
de l’11 d’abril al 25 de juliol
Horaris: 10:00 a 13:00 h
S’allargarà durant la tarda per a
la posada en pràctica dels tallers.
Preu: 120 € / totes les sessions
Inscripcions mitjançant correu
electrònic a bioconstruccio@
espaigardenyes.cat. Cal indicar
nom, taller i preferència de grup
(A o B)

LA TERRA CRUA
CONSTRUCCIÓ AMB TOVA
Grup A: 11 d’abril i 9 de maig
Grup B: 18 d’abril i 16 de maig
Preu: 45 €
La terra és un material de construcció present en els cascs
històrics de bona part dels
municipis del nostre país.
El seu bon comportament
tèrmic i amb el medi ambient
permet considerar-lo un material
de construcció amb un gran
recorregut. En la primera sessió

es realitzarà una introducció a
les principals característiques de
la terra crua i la palla com a material de construcció: obtenció,
classificació, selecció i fabricació de toves. A la segona sessió
s’aprendrà a construir el mur.
Amb Base-A

CONSTRUCCIÓ AMB COB
Grup A: 25 d’abril
Grup B: 2 de maig
Preu: 22,50 €
S’aprendrà a construir amb la
tècnica anglesa del COB. Aquesta consisteix en la superposició
de boles de terra i palla sense
encofrar donant lloc a geometries singulars. La participació al
taller permet obtenir un molt bon
coneixement de la construcció
amb terra.
Amb Terram

MURS DE BLOCS DE
TERRA COMPRIMIDA (BTC)
Grup A: 23 maig i 20 de juny
Grup B: 30 maig i 27 de juny
Preu: 45 €
Els Blocs de Terra Comprimida
són el material més utilitzat en
construccions d’obra nova amb
terra. En aquesta sessió es
fabricaran i es col·locaran Blocs
de Terra Comprimida (BTC) .
A la part teòrica s’aprendrà a
triar la terra, les proporcions de
ciment adequades per cada ús i
a utilitzar la maquinaria de fabricació (Cinva Ram). A la segona
sessió es realitzarà la construcció del mur de BTC.
Amb Xarxa Ecoarquitectura
Gabi Barbeta

CONSTRUCCIÓ AMB
BALES DE PALLA
Grup A: 6 de juny
Grup B: 13 de juny
Preu: 22,50 €
S’introduiran els principals coneixements per a la construcció
amb bales de palla: obtenció,
selecció i col·locació en un mur.
S’aprendran les possibilitats
desconegudes d’aquest material local econòmic i tant present
a la geografia catalana.
Amb Casetadepalla

TANCAMENT AMB CANYES
I TERRA (QUINCHA)
Grup A: 4 de juliol
Grup B: 11 de juliol
Preu: 22,50 €
La canya de riu ha estat un material de construcció molt utilitzat
en la construcció tradicional
de casa nostra. Tancaments,
sostres i cobertes han emprat les
propietats d’aquest material de
fàcil obtenció en el nostre entorn.
S’aprendran els coneixement
bàsics per a l’aplicació d’aquest
material en la construcció (recol·
lecció i assecatge) i es realitzaran uns tancaments fixes i mòbils
per a l’equipament.
Amb CanyaViva

REVESTIMENTS
NATURALS D’ARGILA
Grup A: 18 de juliol
Grup B: 25 de juliol
Preu: 22,50 €
Per a garantir la durabilitat
de les estructures de terra és
necessari garantir la transpirabilitat i protecció en els materials
de revoc. En aquesta sessió
s’introduiran els principals
conceptes per a la realització
de revocs d’argila.
Amb Terram
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C/ Jaume Piquet, 23
08017 Barcelona

De dilluns a divendres: 10 a 22 h
Dissabtes: 11 a 14 h, 16 a 21 h

Telèfon: 93 252 42 62
Fax: 93 205 84 03
Correu-e: info@casaorlandai.cat
facebook.com/casa.orlandai
twitter.com/casaorlandai

CAFÈ ORLANDAI:
De dilluns a divendres: 9 a 22 h
Dissabtes: 11 a 21 h
Diumenges TANCAT
Telèfon: 93 119 00 37

A 10 minuts de plaça Catalunya, i no té pèrdua!

casaorlandai.cat

