Els CENTRES CULTURALS MUNICIPALS DE CALVIÀ compten amb
una àmplia programació d'activitats, tallers i cursos per a totes les
edats i gustos, de dilluns a divendres, en horari de matí o horabaixa.

ACTIVITATS INFANTILS
Incloem en l'oferta tallers destinats als més petits perquè puguin
gaudir dels tallers que més els agraden. Pintura, anglès, flamenc,
manualitats, guitarra, ball…
NOVES TECNOLOGIES
Si el que t'interessa és la informàtica també trobaràs tallers i
cursos a la teva mida.
IDIOMES
Alemany, anglès o rus, nivell inicial o conversa.
MANUALITATS I CREATIVITAT
En aquesta secció hi caben una àmplia varietat d'activitats. Si
vols aprendre a confeccionar la teva roba, elaborar objectes de
decoració a partir de materials reciclats, muntar un hort a casa
o aprendre a cuidar les teves plantes. Si t'estimes més iniciar-te
en la pintura o perfeccionar la teva tècnica, o el que t'agradaria
és aprendre a tocar la guitarra, aquí trobaràs un curs o un taller
al teu gust.
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BALL, ACTIVITAT FÍSICA I BENESTAR
Flamenc, ball de saló, sevillanes, dansa del ventre, salsa, expressió dinàmica, relaxació muscular…

PREU DE LES ACTIVITATS
• 27 € cada trimestre per als tallers d’una hora setmanal
• 40 € cada trimestre per als tallers d’una hora i mitja setmanal
• 54 € cada trimestre per als tallers de dues hores setmanals
• 81 € cada trimestre per als tallers de tres hores setmanals
• Cursos: 33 € cinc sessions de dues hores
• El material anirà a càrrec dels alumnes.
• Si l’alumne no és resident el preu del taller s’incrementa un 30 %.

CASAL DE PEGUERA

c/ Pins, 17 – 971 139 207 – casalpeguera@calvia.com
de dilluns a divendres de 17-21 h
ALEMANY: dilluns de 18.30-20 h
INFORMÀTICA INICIAL: divendres de 20-21 h
EXPRESSIÓ CORPORAL I RISOTERÀPIA per a infants:

dilluns de 17-18.30 h
PINTURA: dimecres de 17-19 h
RITMES LLATINS grup 1: dimarts de 18.30-19.30 h
RITMES LLATINS grup 2: divendres de 18-19 h
TEATRE MUSICAL per a infants: dijous de 18-19.30 h
RUS: dimarts de 17.30-19 h
SALSA I BACHATA: dimecres de 19-20 h
TAI-TXI: dijous de 17-18.30 h

CENTRE CÍVIC ES CAPDELLÀ

c/ Platges, 11 (baixos) – 971 233 113 – centrecivicescapdella@calvia.com
de dilluns a divendres de 16-20 h (excepte dijous, de 16-19 h)
SALSA AVANÇAT: dimecres de 22-23.30 h

CENTRE CULTURAL CAN VERGER (CALVIÀ VILA)
c/ Major, 85 – 971 670 997 –cccanverger@calvia.com
de dilluns a divendres de 17-21 h
ESCACS per a infants: dimarts de 17 a 18 h
EXPRESSIÓ CORPORAL, JOCS I TEATRE per a infants.
Teatre Sa Societat: divendres de 17-18.30 h
IMPROVISACIÓ TEATRAL. Teatre Sa Societat: dilluns de 19-20.30 h
PINTURA: dimarts de 18-20 h
RESTAURACIÓ I PINTURA DE MOBLES: dimecres de 18.30-20.30 h
TALL I CONFECCIÓ grup 1: dijous de 18-20 h
TALL I CONFECCIÓ grup 2: divendres de 18-20 h

CENTRE CULTURAL EL TORO

Pl. Migdia, 3 – 971 232 152 – cceltoro@calvia.com
de dilluns a divendres de 9-11.30 h i de 17 a 21 h
BRODATS I CALATS: dilluns de 17-19 h
DANSA DEL VENTRE: dimecres de 19.15-20.45 h
EXPRESSIÓ DINÀMICA grup 1:

• S’aplicarà un 50 % de descompte a persones amb discapacitat
psíquica, física, sensorial o pluridiscapacitades, i a un acompanyant.

dilluns, dimecres i divendres de 9.15-10.15 h

• Per apuntar-te a qualsevol dels tallers o cursos, pots dirigir-te o
telefonar al centre on s’ofereixi i t’informaran de les places disponibles
o les dates d’inici.

dilluns, dimecres i divendres de 10.15-11.15 h

EXPRESSIÓ DINÀMICA grup 2:
EXPRESSIÓ DINÀMICA grup 3:

dilluns, dimecres i divendres de 18.15-19.15 h

EXPRESSIÓ DINÀMICA grup 4: dimarts i dijous de 19.45-20.45 h
GUITARRA: dimarts de 17.30-19 h
INFORMÀTICA INICIAL (Linux): divendres de 18.30-20 h
MANUALITATS EN ANGLÈS per a infants: dimecres de 18-19 h
PINTURA: dilluns de 19.15-21.15 h
RELAXACIÓ MUSCULAR grup 1: dimarts i dijous de 10.15-11.15 h
RELAXACIÓ MUSCULAR grup 2: dilluns i dijous de 17.15-18.15 h
RELAXACIÓ MUSCULAR grup 3: dimarts i dijous de 18.45-19.45 h
SALSA I BACHATA: dimecres de 17.15-18.15 h
TAI-TXI: dimarts i dijous de 9.15-10.15 h

CENTRE CULTURAL MAGALUF

c/ Puig de sa Mola, 3 o c/ Joaquin Sorolla, 7-9 – 971 131 973
ccmagaluf@calvia.com / de dilluns a divendres de 17-21 h
BRODATS I CALATS: divendres de 19-20.30 h
COSTURA CREATIVA: dimarts de 18-20 h
FLAMENC Sala Palmanova grup 1 (3-5 anys):

dimarts de 17.30-19 h
FLAMENC Sala Palmanova grup 2 (6-10 anys): dimarts de 19-20.30 h
FLAMENC Sala Palmanova grup 3 (10-13 anys): divendres de 17.30-19 h
FLAMENC Sala Palmanova grup 4 (a partir 13 anys):

divendres de 19-20.30 h
GUITARRA: dimecres de 17.30-19 h
MANUALITATS EN ANGLÈS per a infants: divendres de 17.30-19 h
MAQUILLATGE I ESTÈTICA: dilluns de 19.30-21 h
MENJAR BÉ PER VIURE MILLOR: dilluns de 17-18 h
PINTURA grup 1: dijous de 17-19 h
PINTURA grup 2: dijous de 19-21 h
TALLER DE JOCS, TEATRE I MEDITACIÓ per a infants.
Sala Palmanova: dimecres de 17-18.30 h
TALLER DE MEMÒRIA: dilluns de 18-19.30 h

CENTRE CULTURAL SANTA PONÇA

c/ Lisboa, 6 – 971 691 920 – ccsantaponsa@calvia.com
de dilluns a divendres de 17-21 h
ALEMANY INICIAL: dilluns de 18-19.30 h
ALEMANY AVANÇAT: dimecres de 18.30-20 h
ALEMANY CONVERSA: dijous de 18.30-20 h
ANGLÈS INICIAL: divendres de 17.30-19 h
ANGLÈS AVANÇAT: divendres de 19.30-21 h
ANGLÈS CONVERSA: dimecres de 17.30-18.30 h
ANGLÈS per a infants: dimarts de 18-19 h
BALL DE SALÓ INICIAL: dimarts de 19-20 h
BALL DE SALÓ AVANÇAT: dilluns de 19.30-21 h
BRODATS I CALATS Local Social Galatzó: dimarts de 18.30-20 h
INFORMÀTICA grup 1: dimecres de 18-19.30 h
INFORMÀTICA grup 2: dimecres de 19.30-20.30 h
PINTURA: divendres de 18.30-20.30 h
PINTURA per a infants: divendres de 17-18.30 h
RITMES LLATINS: dijous de 17-18 h
SALSA INTERMEDI: dimecres de 19-20 h
SALSA AVANÇAT: dijous de 19.30-20.30 h
SALSA I BACHATA INICIAL: dimarts de 20-21 h
TAI-TXI: dimarts de 17-18.30 h

CENTRE CULTURAL SON FERRER

c/ Astor, 12 – 971 230 701 – ccsonferrer@calvia.com
de dilluns a divendres de 17-21 h
ANGLÈS per a infants: divendres de 17.30-19 h
CURS DE JARDINERIA: dilluns de 17-18.30 h
CURS DE MANUALITATS I BIJUTERIA: dimarts de 19-20.30 h
GUITARRA: dimecres de 19.30-21 h
INFORMÀTICA (Linux): dilluns de 17-18.30 h
PINTURA per a infants: dimecres de 18.30- 19.30 h
SALSA INICIAL grup 1: dilluns de 19.30-21 h
SALSA INICIAL grup 2: dimarts de 19.30-21 h
SALSA INTERMEDI: dijous de 19.30-21 h
SEVILLANES: divendres de 19.30-21 h
SEVILLANES per a infants: dijous de 18.15-19.15 h
RITMES LLATINS grup 1: dimecres de 17.30-18.30 h
RITMES LLATINS grup 2: dilluns de 18.30-19.30 h

Per apuntar-se a qualsevol dels tallers o cursos pots
dirigir-te o cridar al centre on estigui ofertat i t'informaran
de les places disponibles, de les dates d'inici, etc.
La programació d'activitats pot estar subjecte a canvis.

Més informació:

Departament de Cultura
www.calvia.com/cultura
Si en aquesta oferta no trobes l’activitat que t'agradaria,
pots fer-nos qualsevol suggeriment a través de:

cultura@calvia.com
971 139 181 i 667102581

Segueix-nos a:
culturacalvia
@calviacultura
@culturacalvia
culturacalvia.wordpress.com

D.L. PM 373-2016

