
ASSOCIACIÓ DE DONES I HOMES PER 
LA IGUALTAT I EL DESENVOLUPAMENT
Activitats per a nenes i nens

ESCOLETA LLIURE DE DHIDES, “KOMAKASA”
Per a nenes i nens d’1 a 6 anys. Un espai educatiu on nens i 
nenes son els protagonistes i on les persones adultes els acom-
panyem a crèixer i desenvolupar-se des de la igualtat, la solida-
ritat, la cooperació, la tolerància i el respecte mutu, a través del  
moviment, la experimentació, l’art, la música i el joc.

 Diversió i aprenentatge a “komakasa”
 Dia: de dilluns a divendres
 Hora: de 9 a 13h 
 Preu: 150 €/mes o 3€/hora (ús esporàdic)

T’ENTREGO UNA EMOCIÓ, taller de teatre de 
les emocions
Dinàmiques per a potenciar l’expressió emocional i corporal i 
mitjançant el joc teatral nens i nenes adquiriran tècniques de re-
laxació i concentració que engrandiran la seva capacitat creativa 
generant conciència grupal, sempre en un àmbit d’igualtat.

 Dia: els dilluns
 Hora: de 17 a 18h 
 Preu: 15 €/mes

DANSA EN FAMILIA
Proposem una manera original i divertida d’ interactuar pares i 
mares amb els nostres fills i filles.

 Dia: els dimecres
 Hora: de 17 a 18h 
 Preu: 30 €/mes familia (adult/a + fills/es)

PROPOSTA D’ACTIVITATS 
a realitzar quan hi hagi grup.

1. ANGLESEJANT: 
Una activitat amb la que aprendran anglès sense adonar-se’n!
Dia: els divendres 
Hora: de 17 a 18h 
2. TALLER d’ART: 
Manualitats i arts plàstiques per a nenes i nens de totes les 
edats, 2 tardes setmanals. Informa-te’n!

+ info: www.associaciodhides.com



Activitats per a homes i dones

DANSA DEL VENTRE
Descobreix de tot el que el teu cos et pot oferir i gaudeix del ball 
oriental.

 Dia: els dilluns
 Hora: de 17:45 a 19:15h 
 Preu: 20 €/mes 

ENGLISH CONVERSATION, parla anglès en un 
tres i no res.
Segur que ja fa temps que t’ho plantejaves, doncs ara es el mo-
ment! a DHIDES grups de conversa en anglès, vine prova-ho i 
segur que t’hi quedes!

 Dia: els dilluns
 Hora: de 18:30 a 19:30h (Nivell1)
 de 18:30 a 19:30h (Nivell2)  
 Preu: 30 €/mes

PILATES
Estira el còs, relaxa la ment i activa els transmissors de la felici-
tats, fer esport es el millor remei per ser feliç!

 Dia: els dimarts i dijous
 Hora: de 18:30 a 19:30h 
 Preu: 20 €/mes

CHI KUNG
Moviment, respiració i concentració per reforçar els òrgans 
interns i fomentar la salut de cos i ment.
Dia: tots els dimarts i dijous
Hora: de 19 a 20h
Preu: 20 €/mes

A DHIDES us proposem un espai d’interacció en femení, 
un espai on generar sinèrgies, compartir temps i inter-
canviar habilitats i experiències. Tots els dimarts i dijous 
d’11 a 12:30h

FORMACIÓ                              
Curs de tècnica/tècnic en Igualtat d’Oportunitats.
DURADA: 100 hores, 70h presencials i 30h online.
DIES i HORA: de 10 a 20h els dissabtes 23 de febrer, 9 i 23 de 
març, 6 i 20 d’abril, 4 i 18 de maig i 1 i 15 de juny de 2013.  
PREU: 200 euros. S’emetrà un certificat d’assistència amb els 
continguts del curs.

PROPOSTA D’ACTIVITATS:
Conversa en francès i italià // Teatre social de dones // 
Gimnàsia conscient // Massatge Thailandès // Guitarra i molt 
més! Fes-te teu l’espai DHIDES! Informa’t. ens trobarem a          

Plaça dels Àngels. 2 (Tarragona) |       685 151 013


