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SOCIOTECA ANNEXASOCIOTECA ANNEXASOCIOTECA ANNEXASOCIOTECA ANNEXA    

“un projecte educatiu i de barri”“un projecte educatiu i de barri”“un projecte educatiu i de barri”“un projecte educatiu i de barri”    
 

FEBRER 
Divendres 3 

Taller de fotografia “Jugar 
amb la llum” 

D. Miravete 
Ll. Vicens 

16.45h 

Divendres 10 Xerrada sobre higiene 
postural 

Dani Romaguera 
Cèlia Serra. 
Fisioterapeutes 

16.45h 

Dilluns 13 Curs d’ofimàtica i noves 
tecnologies. Curs per a iniciats 
(cada dilluns fins el 26 març) 

Javier Martí 16.45h 

Dimarts 14 Curs d’iniciació a les noves 
tecnologies (cada dimarts fins 
el 27 març) 

Montse 
Alabert 
AV Les Pedreres 

16.45h 

Dimecres 15 Taller de costura bàsica 
(cada dimecres fins el 28 
març) 

Pepita Collell. 
AV Vista Alegre 

16.45h 

Divendres 17 FESTA ESCOLA   

Dimecres 22 Club de lectura adults 
“Misteriosament feliç” de 
Joan Margarit 

 21.30h 

Dijous 24 Xerrada : Creació i 
manteniment de blocs a 
internet (per adults) 

Lluís Gil 
Club de lectura de 
Sant Narcís 

19h 

Divendres 24 Club de lectura infantil  
“Charlie i la fàbrica de xocolata” 
____________________________ 

Story-telling  

 
 
 
Katrina Grove 

16.45h 
 
 
16’45h 

Març 
Divendres 2 

Presentació de la  Fàbula 
“Llegendes i tradicions” (per a 
totes les edats) 

Àngel Vergés 16.45h 

Divendres 9 Taller de retoc digital de la 
fotografia 

D. Miravete 
Ll. Vicens 

16.45h 

Divendres 16 Presentació  llibre  Xavier Batallé 17h 

Dimecres 21 Club de lectura adults  21.30h 
Divendres 23 Club de lectura infantil 

_________________________ 
Story-telling 

 16.45h 
 
16.45h 



 

 

 FULL D’INSCRIPCiÓ ALS TALLERS I 
CURSOS DE LA SOCIOTECA.                              

Nom del curs: 
 
Dades personals 
Cognoms:       Nom: 

         

Adreça: 

Població:       CP: 

@/mòbil/telf: 

Data de naixement: 

 
Taller de fotografia-Jugar amb la llum (divendres 3 febrer. 16.45h) 

Si us agrada fer fotos i experimentar, ens ensenyaran com dibuixar, escriure i 
fins i tot pintar amb la llum. Obert a totes les edats, nens acompanyats d’un 
adult o de germans grans. 
 

Curs d’ofimàtica i noves tecnologies per a iniciats (dilluns 13 febrer fins 

el 26 març a l’aula informàtica escola. 16.45h) 
Adreçat a pares/mares de l’escola amb coneixements d’informàtica, amb la  
possibilitat d’aprendre una mica més. 
 

Curs d’iniciació a les noves tecnologies (dimarts 14 febrer fins el 27 març 

a l’aula informàtica escola. 16.45h) 
Adreçat a persones grans sense nocions d’informàtica. 
 

Taller de costura bàsica (cada dimecres a partir del 15 febrer. 16.45) 

Fer vores, cosir botons, repunts a màquina... nocions bàsiques per tothom. 
 

Taller de retoc fotogràfic (divendres 9 març a l’aula informàtica escola) 

Ens explicaran “trucs bàsics” amb un programa lliure que tothom es pot  
descarregar a casa per utilitzar-lo. 
_______________________________________________________________ 

 
Obert de 16.30 a 18.30 de dilluns a divendres 



Espais/adreça: Escola Annexa Joan Puigbert (C/Isabel la Catòlica, 24-26, 3r pis) socioteca@annexa-ampa.info  

 
 
 
 


