TALLERS DE TARDOR A CAN XIC 2018
• Prioritat per a joves de 14 a 35 anys de Viladecans.
• Inscripcions a jovesviladecans.cat o presencialment a Can Xic.
• El pagament anticipat cal fer-lo set dies abans del dia de començament del curs o
taller.
FONAMENTS BÀSICS DEL FREESTYLE
Dates: dilluns i dimecres 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 d’octubre.
Horari: de 19.30 a 20.30 h.
A càrrec de Valentín Estrada.
Preu: 8 euros (6 euros amb pagament anticipat).
Places: 8.
Taller pràctic de ball on es treballarà la percepció del so i el desenvolupament musical a nivell
físic; i es combinaran diferents estils de ball com el newstyle, breakdance, etc.
FANG: MODELEM JUNTS
Dates: dissabte 6 d’octubre.
Horari: d’11 a 12.30 h.
A càrrec de Fer Espai Cultural.
Preu: 4 euros (material inclòs).
Places: 12.
És tracta d’un taller creatiu d’iniciació al modelatge de fang, un material amb el qual podrem
treballar amb facilitat i crear peces en 3D. Taller adaptat per poder acollir tota la diversitat
funcional.
WORKAWAY, WWOOFING I HELPX: COM VIATJAR PEL MÓN FENT VOLUNTARIATS
Dates: dimarts 16 d’octubre.
Horari: de 18 a 19.30 h.
A càrrec del servei de mobilitat internacional de Can Xic.
Preu: gratuït.
Places: 15.
En aquest taller t’explicarem en què consisteixen aquests tres portals internacionals Workaway, WWOOFing i HelpX-, que permeten connectar joves que volen fer un voluntariat
internacional de curta o mitja durada en petites organitzacions o amb famílies que ofereixen
allotjament i menjar a canvi de petites tasques. També farem una reflexió de què s’ha de tenir
en compte abans de marxar.
CARBASSA DE HALLOWEEN
Dates: dilluns 29 d’octubre.
Horari: de 18 a 20 h.
A càrrec de Lluna Jódar.
Preu: 4 euros (material inclòs).
Places: 10.
Crea la teva carbassa de Halloween, decora-la i emporta-te-la a casa.
MAQUILLATGE DE HALLOWEEN
Dates: dimarts 30 d’octubre.
Horari: de 18 a 21 h.
A càrrec d’Alba Morales.
Preu: 4 euros (material inclòs).
Places: 10.
Gaudeix, aprèn i maquilla’t com un dels monstres clàssics d’aquestes dates.

INICIACIÓ AL MANDALA
Dates: dimecres 7 i 14 de novembre.
Horari: de 19 a 20.30 h.
A càrrec d’Arella Arenas.
Preu: 3 €.
Places: 10.
Potser estiguis estressat amb la feina o els estudis i no saps canalitzar aquesta càrrega
emocional. Aquest taller tractarà d’ensenyar-te a evolucionar a través del dibuix de mandales,
fent representacions simbòliques del teu jo i buscant la relaxació. No és necessari saber
dibuixar.
COM AFRONTAR L’ANSIETAT DAVANT DELS EXÀMENS
Dates: dijous 8 i 15 de novembre.
Horari: de 19 a 20.30 h.
A càrrec de Sergio Luque, coach i màster en Intel·ligència Emocional.
Preu: 3 euros.
Places: 20.
Per què es produeix l’ansietat? Com es manifesta i com ens afecta? Donarem claus per superar
l’ansietat abans i durant els exàmens, i ens organitzarem per tal de concretar un pla personal
de millora.
CONFECCIÓ DE PECES DE SCRAP AMB LA TALLADORA LÀSER
Dates: dijous 8 i 15 de novembre.
Horari: de 18.30 a 20.30 h.
A càrrec del servei tecnològic del W!LAB de Can Xic.
Preu: 8 euros (material inclòs). 6 euros amb pagament anticipat.
Places: 8.
Si ets un o una friqui de l’scrap i has pensat en crear les teves pròpies peces, lletres amb
diferents tipografies, etc., aquest és el moment! Sota la supervisió d’un tecnòleg experimentat
podràs desenvolupar creacions originals o agafar-ne d’altres a Internet, fabricar-les i,
posteriorment, endur-te-les a casa.
EXPERIMENTA LA IMPRESSIÓ 3D I EMPORTA'T EL TEU PERSONATGE DE FICCIÓ FAVORIT
Dates: dijous 22 i 29 de novembre.
Horari: de 18.30 a 20.30 h.
A càrrec del servei tecnològic del W!LAB de Can Xic.
Preu: 8 euros (material inclòs). 6 euros amb pagament anticipat.
Places: 8.
Aproximació a la impressió en 3D des d’una vessant pràctica. Vine, prova, experimenta i
imprimeix la figura del teu personatge de còmic, videojocs, etc., que més t’agradi.

