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Programa de formació
Música, dansa i teatre

GENER-MARÇ 2022
GÒSPEL
Formació vocal basada en aquest estil de
cant i en la pràctica d’aquest repertori a
través de diferents veus.
Durada: de setembre a juny
Horari: dilluns, de 20.15 a 21 h
Lloc: Auditori Ca la Mestra
Inscripcions: de dilluns a
divendres, de 17 a 20 h, durant tot el
curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases. Piera

MÚSICA EN FAMÍLIA
Activitat musical per a famílies amb nens
de 0 a 3 anys amb l’objectiu d’enfortir els
lligams emocionals entre pares i fills a
través de la música.
Durada: de setembre a juny
Horari: dilluns, de 17 a 17.45 h
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: de dilluns a divendres, de
17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases. Piera

BANDA ORQUESTRA
PIERA – BOP
La idea de crear una banda orquestra a
Piera ja és una realitat. Es tracta d’una
activitat adreçada a tota persona que
hagi tocat o toqui qualsevol instrument
de banda/orquestra i tingui ganes de
gaudir fent música.
Durada: de setembre a juliol
Horari: dimecres, de 19.30 a 21 h
Lloc: Ca la Mestra
Preu: Activitat gratuïta

MÚSICA A L’«EDAT D’OR»
Activitat musical per a persones a partir de 60 anys en la qual es pretén
treballar a través de la música la memòria, el ritme, el moviment...
Durada: de setembre a juny
Horari: dimecres, de 10 a 10.45 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant
tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases. Piera

SENSIBILITZACIÓ
Activitat musical per a nens de P3 a P5 que els endinsa en el món de la
música a través del ritme, el moviment, la dansa i
la cançó.
Durada: de setembre a juny
Horari: divendres, de 17.30
a 18.15 h
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: de dilluns
a divendres, de 17 a 20 h,
durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de
Música Maria Escolà i Cases. Piera

VALS REGAL DE MÚSICA
Vols regalar música?
A l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases de Piera tens
l’oportunitat de regalar sessions de classes d’instrument. Un professional
de l’instrument que t’interessi estarà a la teva disposició perquè et puguis
endinsar en el meravellós món de la música. Si sempre ho has desitjat però
mai t’hi has atrevit, vine i prova-ho!
Durada: Pots adquirir les sessions que desitgis
segons les teves necessitats.
Horari: a convenir amb el professor
Lloc: Ca la Mestra
Preu: a partir de 16 €

Música, dansa i teatre
Esport i salut

TEATRE AMATEUR
Classes per a aprendre a actuar en públic i
representacions d’obres teatrals.
Durada: tot l’any
Horari: dimarts i dimecres,
de 19 a 21.30 h
Lloc: local social de Can
Mas
Inscripcions: al local
social de Can Mas, dins
l’horari de l’activitat
Inici de les classes:
(possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs)
Preu: Consulteu-lo.
Organitza: Associació Cultural Ballestea

FUTBOL
Formació per a nens i nenes de 4
a 18 anys per a poder accedir a
les competicions federades
organitzades per la Federació
Catalana de Futbol. Més
informació enviant un correu a
info@aepiera.cat o trucant
al telèfon 937 760 060.
Durada: tot l’any
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: camp municipal
d’esports
Organitza: Agrupació Esportiva Piera

PILATES
Durada: tot l’any
Horari: dimarts,
de 9.30 a 10.30 h
Lloc: local social
de Can Mas
Inscripcions: al
local Social de Can
Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: (possibilitat
d’incorporar-s’hi durant tot el curs)
Preu: Consulteu-lo.
Organitza: Associació Cultural Ballestea

SEVILLANES
Classes per a aprendre a ballar aquests balls típics de la regió andalusa.
Durada: tot l’any
Horari: dimarts, a les 10.30 h i de 17 a 19 h; dimecres, de
17 a 19 h, i divendres, a les 10.30 h i de 17 a 19 h
Lloc: local social de Can Mas
Inscripcions: al local social
de Can Mas, dins l’horari
de l’activitat
Inici de les classes:
al setembre, amb
la possibilitat
d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo.
Organitza: Associació
Cultural Ballestea

GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT
Durada: tot l’any
Horari: dimarts i
divendres, de 16.30 a
17.30 h
Lloc: local social de
Can Mas
Inscripcions: al local
Social de Can Mas, dins
l’horari de l’activitat
Inici de les classes:
(possibilitat d’incorporar-s’hi durant tot
el curs)
Preu: Consulteu-lo.
Organitza: Associació Cultural Ballestea

REFORÇAMENT DE
LA MEMÒRIA:
GIMMÀSTICA
MENTAL
Taller per a millorar la
memòria i evitar-ne
el deteriorament. Més
informació trucant al 687 856
289 (Àstrid Llorens).
Durada: tot l’any
Horari: divendres, de 9 a
10 h
Lloc: local social de Can Mas
Inscripcions: al local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: (possibilitat d’incorporar-s’hi durant
tot el curs)
Preu: Consulteu-lo.
Organitza: Associació Cultural Ballestea

Formació per a adults

ESCRIPTURA CREATIVA
Curs per a totes aquelles persones que volen experimentar, provar i
endinsar-se en l’escriptura de manera creativa i enginyosa, tant si és com
a primer pas per a després acabar escrivint contes o novel·les com si és
per a passar una bona estona al voltant de l’escriptura. S’hi proposen
exercicis pràctics per a treballar el desbloqueig i la fluïdesa a més de
diverses tècniques narratives bàsiques. A càrrec del Laboratori de Lletres.
Nombre màxim de participants: 12
Durada: 27 de gener i 3 i 10 de febrer
Horari: dijous, de 18.30 a 20 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir del 10 de gener
Inici de les classes: 27 de gener
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

DISSENY WEB BÀSIC
Curs de WordPress per a aprendre a crear el teu propi lloc web. Aprendràs
a configurar WordPress, a instal·lar plugins i temes (plantilles) i a editar i
crear continguts. Donarem recursos per a saber com contractar un domini
i un allotjament. Al final del curs coneixeràs les eines necessàries per a
crear el teu web. A càrrec de Jordi Sala, expert en disseny web.
Nombre màxim de participants: 25
Durada: dilluns 7, 14 i 21 de febrer
Hora: de 19 a 20 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir del 24 de gener
Inici de les classes: 7 de febrer
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

Formació per a infants

TRÀMITS EN LÍNIA
Les noves tecnologies no van amb tu? Necessites ajuda? Des de la biblioteca, t’oferim assessorament i ajuda puntual per a la realització de diversos tràmits en línia, com ara
presentar instàncies, demanar cita prèvia per a fer alguna gestió amb l’Administració, obtenir certificats, descarregar-te alguna aplicació al mòbil o
a la tauleta, donar-te d’alta a «La meva salut» i a l’IdCat Mòbil, demanar hora al metge, renovar-te la demanda d’ocupació, etc.
Nombre màxim de participants: atenció individualitzada
Durada: tot l’any
Horari: Cal demanar cita prèvia al telèfon 937 789 665 o bé per WhatsApp al 608 917 920.
Lloc: biblioteca municipal
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

DESCOBRIM LA CIÈNCIA
A través d’experiments amb productes quotidians, aprendrem a elaborar
hipòtesis i a extreure’n les nostres pròpies conclusions. Gràcies a la ciència,
podrem extreure els colors de les plantes i crear la nostra pròpia pintura. A
càrrec de Funbrain.
Edat: 1r i 2n de primària
Nombre màxim de participants: 15
Durada: 26 de gener i 9 de febrer
Horari: dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir del 10 de gener
Inici de les classes: 26 de gener
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

WALL-E: ROBOT EN MOVIMENT
Crearem aquest robot a partir de plantilles de cartró i fusta i hi instal·larem
un mecanisme elèctric per tal que pugui desplaçar-se. En pintarem i
decorarem la part externa i utilitzarem un plotter de tall per a reproduir els
detalls finals de decoració. A càrrec d’El Taller.
Edat: 3r i 4rt de primària
Nombre màxim de participants: 15
Durada: dimecres 16 i divendres 18 de febrer
Hora: de 17.30 a 19 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer
Inici de les classes: 16 de febrer
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

RECICLATGE CREATIU
Taller molt pràctic, participatiu i ecològic en el qual els participants reciclen
residus duts de casa per transformar-los en objectes i accessoris novament
útils. Farem també sabó natural i paper reciclat. A càrrec de BioEduca.
Edat: 5è i 6è de primària
Nombre màxim de participants: 20
Durada: 7, 14 i 28 de març
Horari: dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir del 21 de febrer
Inici de les classes: 7 de març
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

DIBUIX 3D
Taller d’introducció a les tres dimensions. El dibuix del volum (carrers,
paisatges, ombres...) és més fàcil del que sembla. Si vols aprendre-ho i en
tens ganes, aquest és el teu taller. A càrrec de Mario Tejero, il·lustrador.
Edat: a partir de 10 anys
Nombre màxim de participants: 15
Durada: 22 de gener, 5 i 19 de febrer i 5 de març
Horari: dissabtes, de 10 a 11 h
Lloc: biblioteca municipal
Inscripcions: a partir del 7 de gener
Inici de les classes: 22 de gener
Preu: activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

