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Activem la Memòria

Taller grupal on es realitzaran activitats per
a treballar l’estimulació cognitiva, reforçar
les capacitats de la memòria, el càlcul, el
llenguatge, l’atenció i el raonament
mitjançant exercicis, jocs escrits, orals i
manualitats, entre d’altres.
La metodologia és dinàmica, participativa i
lúdica i es fa de manera presencial
respectant les mesures preventives i de
seguretat.

Taller de Mandales

La realització d’una mandala és una bona
per a facilitar la concentració, la paciència, activen l’energia positiva i l’atenció,
a banda d’afavorir la meditació per elevar
el nivell de consciència i l’expansió de la
ment.

metrà augmentar el benestar i estimular els
sentits de l’olfacte, el tacte, la vista. A més,
aquí tindràs l’oportunitat de posar a prova la
teva creativitat en petits espais verds i
mantenir-te actiu o activa.
Horari:
Dimecres de 10:30 a 11:30h

Són també una bona manera d’entrenar
la memòria, la creativitats o l’autoestima i la satisfacció personal.

Nivell Inicial: adequat per a persones que no
estan familiaritzades amb les noves tecnologies.
Horari:
Dimarts de 11:00 a 13:00h
Nivell Bàsic: adreçat a persones amb un nivell
de coneixement bàsic de les noves tecnologies.
Horari:
Dimarts i Dijous de 17:00 a 19:00h

Hi hauran 2 grups i es formaran segons el
ritme de caminar de cadascú.
Horari:
Matins: horaris a consultar amb el servei
en el moment d’inscripció.

Taller “Les Golfes Music Lab.”

Si el que t’agrada i motiva és crear música o
experimentar amb instruments per despertar
la teva part més creativa, “Les Golfes Music
Lab” és el teu espai. Un estudi de gravació i
instruments al teu abast per despertar la teva
part més creativa i educar les emocions.
Horari:
Matí: Dimarts o dimecres o dijous de 10:00 a
11:30h
Matí: Dimarts o dimecres o dijous de 12:00 a
13:30h

Horari:
Divendres de 10:30 a 11:30h
Dilluns de 17:00 a 18:00h

El Racó de les tertúlies literàries

Horari:
Matí: Dilluns o dimarts o dijous de 10:30 a
11:30h
Tarda: Dimecres de 17:00 a 18:00h

Informàtica Nivell inicial

Si vols tenir el primer contacte amb les noves
tecnologies o aprofundir els teus coneixements, pots optar per dos nivells: Classes
d'informàtica Inicial i Bàsica.

Els Jardiners i Jardineres
del Casal
Si t’agrada la jardineria, les flors, tocar
terra, veure com creixen les plantes i les
flors, aquesta és la teva activitat.
Estar en contacte amb la natura et per-

Durant les sessions podreu aprendre a fer
servir eines imprescindibles avui en dia com
són el Correu electrònic, lectors electrònics,
navegadors, buscadors, comunicació en
línia, inserció d’imatges, documents de
text o aplicacions, entre d’altres.

Un Passeig Saludable

Activitat grupal per trencar amb la monotonia. Aquesta activitat t’ajudarà a mantenir el
cervell actiu i crear un benestar tan físic com
anímic.
El fet de promoure les relacions socials està
lligat a la nostra qualitat de vida i ens ajuda
a practicar les habilitats de comunicació.

Les tertúlies literàries consisteixen en el fet
que un grup de persones es reuneixen
periòdicament al voltant d’un llibre per a
reflexionar i dialogar a partir d’ell. És un
espai setmanal per promoure la literatura i
la cultura.
A la tertúlia literària es promourà la
reflexió i el diàleg a partir de les diferents
i possibles interpretacions que es deriven
d’un mateix text sense analitzar allò que
l’autor o autora de l’obra vol dir als seus
textos.
Horari:
Matí: Dijous de 11:00 a 12:30h

Taller de Nadal

Si el que t’agrada és tenir-ho tot a punt i
bonic per Nadal, aquest taller t’encantarà!
Idees per guarnir la llar, centres de taula,
guarniments pels arbres o com embolicar
els detalls de manera bonica i diferent. Tot
fer per tu.
Horari: Durant tot el mes de Desembre

