TALLERS PER A DONES
PROGRAMACIÓ ABRIL 2021
Inscripcions obertes del 6 al 16 d'abril

Format on
line

CULTURA I LITERATURA

REPÀS ORTOGRÀFIC EN CATALÀ
Taller de repàs de normes ortogràfiques en català. Quan no practiquem l’escriptura
en el dia a dia de vegades oblidem conceptes bàsics; aquí farem un breu repàs i
fixarem les principals normes.
ANGLÈS DES DE 0
Taller molt bàsic en el qual aprendrem estructures bàsiques per iniciar-nos en la
llengua anglesa. Treballarem amb gramàtica bàsica i coneixerem vocabulari que
ens servirà per començar a construir les nostres primeres frases.

LES DONES SILENCIADES DE LA GENERACIÓ BEAT
La generació Beat és la denominació donada al un grup d’artistes d’Estats Units, que
després de la Segona Guerra Mundial es caracteritzaven pel seu esperit
reivindicatiu. En aquest taller descobrirem aquestes dones i les seves obres que han
estat a l’ombra i silenciades.

Torn de matí:
19 i 26 d'abril de 10 a 12h.
Torn de tarda:
19 i 26 d'abril de 16 a 18h.
Places: 10 màxim per torn.

Torn de matí:
20 i 27 d'abril de 10 a 12h.
Torn de tarda:
20 i 27 d'abril de 16 a 18h.
Places: 10 màxim per torn.

Torn de matí:
20 i 27 d'abril de 12 a 14h.
Torn de tarda:
20 i 27 d'abril de 18 a 20h.
Places: 10 màxim per torn.

REPASO ORTOGRÁFICO EN CASTELLANO
Taller de repàs de normes ortogràfiques en castellà. Quan no practiquem
l’escriptura en el dia a dia de vegades oblidem conceptes bàsics; aquí farem un breu
repàs i fixarem les principals normes.

Torn de matí:
21 i 28 d'abril de 10 a 12h.
Torn de tarda:
21 i 28 d'abril de 16 a 18h.
Places: 10 màxim per torn.

ESCRIPTURA CREATIVA
Escriure per connectar amb nosaltres mateixes. Amb les correccions tècniques
necessàries per a millorar la nostra producció literària.

Torn de matí:
21 i 28 d'abril de 12 a 14h.
Torn de tarda:
21 i 28 d'abril de 18 a 20h.
Places: 10 màxim per torn.

REFLEXIONS SOBRE EL LLENGUATGE, ÉS EL MEU LLENGUATGE SEXISTA?
Ens posarem les ulleres liles i analitzarem com la nostra manera de parlar (i
descriure el món) a vegades segueix perpetuant conductes sexistes i d’aquesta
manera poder canviar-les.

Torn de matí:
22 i 29 d'abril de 10 a 12h.
Torn de tarda:
22 i 29 d'abril de 16 a 18h.
Places: 10 màxim per torn.

http://inscripcions.esplugues.cat/WebEsplugues

900 300 082

ajuntament@esplugues.cat

Per fer la inscripció es requereix nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic
Durant l'abril. Tallers adreçats a dones. Els tallers es realitzaran de manera online a través d’una plataforma virtual.
Per poder accedir al taller és necessari un dispositiu electrònic: ordinador, tableta o mòbil. El més recomanable és utilitzar un
ordinador.
Dos dies abans del taller s’enviarà l'enllaç de la sessió i les instruccions per accedir-hi a les dones inscrites.

OBSERVACIONS
Els tres darrers dies d’inscripció es podran inscriure les usuàries no empadronades a Esplugues. Si no s’arriba al 50% de

·

la cobertura de les places, el taller es pot anul lar. En el cas de no haver un nombre mínim d'inscripcions en algun dels

·

torns, es realitzarà el torn que tingui més alumnes inscrites. Si hi ha places disponibles, les alumnes del torn anul lat
podran inscriure’s en un altre torn. Cada dona podrà realitzar un màxim de 4 inscripcions, sense poder inscriure's en 2
torns d'un mateix taller. L’organització es reserva el dret de fer canvis en la programació. En el moment de la inscripció
s’haurà de proporcionar una direcció de correu electrònic per poder accedir al curs. En cas d’absència no justificada a
alguna de les sessions dels tallers, l’organització es reserva el dret a ocupar la plaça amb la primera persona que hagi
quedat en llista d’espera.

