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Inscripcions als tallers de l’espai gent gran i l’espai TIC: 16 i 17/09
Inscripcions a la resta d’espais: a partir del 18 de setembre
Espai Famílies
Ioga per a famílies (infants de 0 a 11 anys) Taller trimestral
Dilluns de 17.30 a 18.30 h i dilluns de 18.30 a 19.30h
Menja't el món
Dimecres 9 d’octubre, 13 de novembre i 11 de desembre de 17.30 a 19.30h
Zero waste: cap a la reducció del consum de plàstic
Dijous 17 d’octubre de 17.30 a 19.30h
Espai Infantil
Kahiko: interculturalitat i dansa (infants de 6 a 9 anys) - Taller trimestral
Dimarts de 17.30 a 18.30h
Introducció a la fotografia: Cianotipia (infants de 9 a 12 anys)
Divendres del 4 octubre al 15 de novembre de 17.30 a 18.30h
Descobrim la botànica (infants de 6 a 9 anys)
Divendres del 22 novembre al 20 de desembre de 17.30 a 18.30h
Espai Gent Gran
Mou-te amb la musica Taller anual
Dimarts d’11 a 12h
Mou cossos-mou ossos Taller anual
Dilluns de 10 a 11h
Dimecres de 10 a 11h
Divendres de 10 a 11h
Neurones en actiu Taller anual
Dimarts de 10:30 a 11:30h
Dimarts d’11:30 a 12:30h
Dimarts de 18 a 19h
Dijous de 18 a 19h
Club de lectura Taller quinzenal gratuït - Dijous de 17:30 a 19h
Rutes saludables Taller gratuït - Ruta dimarts 11:30 a 12:30h
Espai Salut i Benestar
Ioga i relaxació Taller anual
Dimecres de 18.30 a 20.30h
Dijous de 9.30 a 11.30h
Pilates Taller anual
Dimarts i dijous de 18.00 a 19.00h
Dimarts i dijous de 19.00 a 20.00h
Dilluns de 9 a 10h
Mindfulness Taller anual
Dissabtes quinzenals de 10.00 a 12.00h
ESPAI TIC (tots els tallers son gratuïts)
Càpsules formatives en Noves Tecnologies: consultar fulletó específic
SERVEIS DEL CENTRE
Espai de joc: a la ludoteca disposau de jocs i joguines per gaudir-los en
família. De dilluns a divendres de 9.00 a 15.30 h
Servei Tempsxtu: de conciliació familiar i personal a la ludoteca del
Centre De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 10.00 a
14.00 h
Servei de cafeteria i menjador: de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h
i dissabtes de 10.00 a 14.00 h
Espai WI-FI
Per més informació:

971 214 027 o www.flassaders.org
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Espai Visibles (tots els tallers son gratuïts)
Lectura i experiència: trobades i teories feministes- Taller trimestral
Dimarts quinzenals de 18:30 a 20:30h
“elÈTrICA sonora”. Introducció a l’ electrònica analògica
Dijous del 10 d’octubre al 28 de novembre de 18:30 a 20h
“Mirades indòmites”. Taller de creació escènica col·lectiva- Taller trimestral
Dilluns de 18:30 a 20:30h
Cicle d’ecofeminismes, consum responsable i moda sostenible:
Ecofeminismes: posar la vida al centre. Dijous 31 d’octubre de 18 a 20:45h
Petjada ecològica i consum responsable: i tu, quants planetes necessites per
viure? Dijous 7 de novembre de 18 a 20:45h
Impacte del fast fashion i moda sostenible: la teva samarreta es porta bé amb
el planeta? Dijous 14 de novembre de 18 a 20:45h
"Del carrer al paper". Urban Scketchers
Dissabtes del 2 de novembre al 21 desembre 10 a 12h
Descolonització: la història oblidada
Dijous 14, 21 i 28 de novembre 18:30 a 20h
"Amb els cartonets fem la taula pel soparet". Construcció d’una taula de cartó
Dissabtes 16, 23 i 30 de novembre de 10:30 a 13:30h
Històries de la Revolució
Dilluns 2, 9 i 16 de desembre de 18 a 20h
El plàstic pràctic: creant amb el que destrueix
Dilluns 2 i 9 de desembre de 18 a 20h

Espai Dones (tots els tallers son gratuïts)
Dansa i cos: la conquesta del propi territori- Taller trimestral
Dimecres de 17.30 a 19.30h
La sexualitat no caduca
Dimecres 9 d’octubre de 18 a 20h
Encantada de conèixer-me: autoerotisme i autoconeixement
Dimecres 23 d’octubre 18 a 20h
Pornorrealitat I i II
Dimecres 13 i 20 de novembre de 18 a 20h
Ànimes enamorades de cossos imperfectes
Dimecres 4 de desembre de 18 a 20h
El meu cos, les meves regles
Dimecres 18 de desembre de 18 a 20h
Dancehall Queen- Taller trimestral
Divendres de 19 a 20.30h (inscripcions: noipunt@palma.cat)
Cuida’t: recuperació del sòl pelvià- Taller trimestral
Dimecres de 17.30 a 18.30h
Les famílies que teniu infants consulteu les activitats
compatibles amb l’horari del Servei Tempsxtu!

