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Molt més que tallers per
joves de 12 a 30 anys

La nova temporada de tallers per a joves està plena
de novetats!

Un munt de propostes pensades per a què puguis
construir un itinerari durant l'any 2022, en funció dels
interessos i motivacions del joves del teu municipi.

La joventut és l'esperança del futur

 



ESCOLA +KSKATE

Després d'haver observat l'interès dels joves
pels esports de lliscament neix la nostra
escola +kskate amb l'objectiu de fomentar la
pràctica entre les futures generacions.

L'objectiu dels tallers és garantir-ne
l'aprenentatge i la pràctica d'una forma segura
i responsable. 

Volem promoure l'ensenyament a través de la
pràctica, aprenent valors com la constància,
l'activitat física, el respecte, la disciplina...

 

Aprendran a iniciar-se o a perfeccionar les seves
habilitats en l'skate i realitzar les tècniques més
bàsiques fins a les més complicades amb monitors
amb una àmplia experiència en aquest món.

La nostra escola de skate proporciona tot el material
necessari per a poder realitzar aquesta activitat als
instituts, centres per joves Skate parks de forma
segura.

Aportem tot el material necessari per a cada
participant com  la protecció individual (casc i
proteccions) i els skates. I per poder realitzar el taller
portem les rampes, barres i l'atrezzo necessari per a
la pràctica en cas de no tenir skate park i haver de
realitzar el taller en una pista asfaltada. 

EXHIBICIONS
TALLERS
INAGURACIONS
CURSOS

SKATE



TAMBÉ US OFERIM
L'APRENENTATGE
D'AQUEST ALTRE
ESPORT DE
LLISCAMENT

APORTEM TOT EL MATERIAL NECESSARI PER
A REALITZAR EL TALLER TAN EN SKATE PARKS
COM EN ESPAIS EXTERIORS I INTERIORS

R|R

SCOOT ER



CONDICIONAMENT

FÍSIC

CALISTENIA-

STREET WORKOUT

Aquest esport urbà es basa en una
progressió I en la realització de
diferents moviments, cada vegada
de major dificultat i que
demanden d'altres capacitats, com
a força, equilibri, flexibilitat...

En aquest taller els joves
aprendran la tècnica bàsica per
iniciar-se aquest esport i els trucs
per a poder millorar.

PARKOUR

També conegut com l'art del
desplaçament, és una disciplina
esportiva urbana que consisteix a anar
d'un punt a un altre, usant trucs i
maniobres creatives aplicades el més
fluidament possible, partint
principalment de les habilitats
tècniques de l'esportista.

En aquest taller els joves aprendran a
saltar, rodar, balancejar i moure's pel
seu entorn alhora que milloraran la
teva condició física.

ANIMAL FLOW

Animal Flow és un programa de
condicionament físic  i una forma
diferent d'entrenar amb el teu pes
corporal sense necessitar de cap
equipament específic.

Es basa en moviments animals per
crear un entrenament increïble,
dinàmic, dur i original.



DANSA URBANA

SHUFFLE

El shuffle és un ball que s'ha
instal·lat com a tendència mundial.
La música electrònica és la que
s'utilitza per aconseguir crear
dinàmiques coreografies amb molta
energia i entusiasme. 

Amb aquest taller els joves
aprendran els diferents moviments
característics d'aquesta dansa
urbana.

BREAKDANCE

Aquest taller tindrà com a objectiu
motivar i promoure la participació dels
assistents a partir de confeccionar una
coreografia basada en aquesta dansa
urbana. 
Treballarem les habilitats artístiques,
exercitarem les actituds de respecte,
col·laboració i treball en equip, fer ús
de la creativitat i la imaginació.

POPPING

El Popping és una combinació de
dansa Funk i de dansa de carrer
basada en una tècnica de
contracció i relaxació ràpida dels
músculs. És un estil de ball on els
moviments característics semblen
als d'un robot. 

Amb aquest taller els joves
aprendran els diferents
moviments característics d'aquesta
dansa urbana.



TWERK /

DANCEHALL

El Dancehall i el Twerk es una dansa que  
es caracteritza per ser un ball molt
sensual, amb clares referències de la
dansa africana i caribenya, , encara que
també es barreja amb moviments de Hip
Hop més enèrgics.

Amb aquest taller els joves aprendran els
diferents moviments característics
d'aquesta dansa urbana.

HIP HOP -

STYLE DANCE
 

Amb aquest taller els joves aprendran a
ballar amb estil urbà, connectant amb les
diferents musicalitats més demandades
entre els joves. 

Les coreografies estan inspirades amb les
noves influències musicals del moment per
tal que els joves gaudeixin de cada
coreografia.

K-POP

El K-pop és un grup d'estils musicals de
Corea del Sud que arrasa actualment entre
els joves. Practicant aquesta modalitat es
treballen una gran varietat d'estils, des del
dance, el R&B, l'hip-hop al rock. Aquest estil
és latent entre els nostres adolescents. 

L'objectiu d'aquest taller és aconseguir una
bona coordinació corporal, millorar la
interpretació, seguir el ritme de la música a
partir d'uns passos bàsics i aprendre una
coreografia.



RAP - Taller de Ritmes
El Taller  de  Rimes  és un espai educatiu de creació comunitària basat
 en l’escriptura i la  música, on utilitzem el Rap  i  la cultura Hip Hop com 
a eina d’aprenentatge, comunicació i  transmissió d’idees.

Mitjançant tallers pràctics, treballem diverses temàtiques d’interès social com el
 racisme  i  la  xenofòbia,  les  desigualtats  de  gènere i  el  sexisme,  el 
 bullying,  l’emergència  climàtica, etc.

Utilitzant  l’expressió  artística  com  a  motor  i  altaveu  de  canvi  social, 
 desenvolupem  un  procés  creatiu on  la  participació, la  cooperació  i 
 l’aprenentatge  mutu  formen  l’eix  vertebrador d’aquest projecte.

Des d'aquest Taller  de Rimes promovem la creativitat i la pràctica artística, l’ús
 del pensament  crític  i  la  defensa  de  valors  d’igualtat.  També 
 treballem  les  competències  lingüístiques  i  potenciem el desenvolupament
 social i humà de les persones.

Així  doncs,  el  Taller  de Rimes és  un  projecte  pedagògic  que  pretén 
 donar  veu i  potenciar  l’empoderament  de  les  persones  per  promoure  el 
 seu  desenvolupament  social  i  humà  mitjançant  el treball en competències 
i valors.



COSTUMITZACIÓ I

SERIGRAFIA 

 

La tècnica d'estampació amb segells
consta en tallar el cautxú amb un dibuix
en relleu que es cobreix amb  tinta i que
es transfereix a teixit o a paper .

Primer es preparen acuradament els
segells amb un dibuix en relleu que es
talla amb unes eines especials.
Una vegada realitzats els segells
s'estamparà sobre teixit (bosses,
samarretes...)

LETTERING

En aquest taller de lettering
aprendrem conceptes bàsics, les
tècniques, els diferents materials que
hi ha i com utilitzar-los correctament
depenent del tipus de superfície sobre
el que estiguis creant.

SERIGRAFIA 

Vols conèixer els secrets de
l’estampació amb serigrafia? Una
tècnica centenària amb aplicacions
molt vigents avui en dia. 

En aquest taller aprendrem tot allò
necessari per a realitzar
estampacions sobre samarretes,
bosses o paper. Pas a pas, des del
disseny i la realització dels fotolits
fins a l’elecció de la millor opció de
colors i tipus de tintes per a cada
suport.

SEGELLS  I

ESTAMPACIÓ



ART URBÀ- GRAFFITI
Taller pràctic d'art urbà a través de les tècniques de mural, graffiti i stencil o
plantilla. Aprendran diverses nocions d'expressió i creativitat per tal d'endinsar-se
en el món dels graffitis o l'art mural.

El taller consta en la creació d'un mural participatiu fomentant el treball col·lectiu, la
col·laboració i el respecte mutu en els joves. Destinat a activar el treball en grup des
d'una experiència artística, rescatant actituds solidàries i identitàries del seu grup
social. En el transcurs del taller s'incentivarà contínuament el treball i pensament
grupal donant importància sempre a les decisions que es puguin generar en
conjunt. Pel què es deixarà sempre un temps per pensar en grup, deixant que cada
participant exposi obertament les seves idees...

A en la part de pràctica, es treballarà el coneixement, exploració i investigació dels
diferents recursos d'aquests llenguatges, d'acord a les inquietuds grupals i
individuals, i així podran ser capaços de dissenyar, projectant les seves idees en un
mural que crearan en conjunt. 

Amb aquest taller es podrà plasmar un mural en la paret del centre, institut,
edifici... o s'ensenyarà i plasmarà la tècnica mitjançant una paret creada amb
caixes.



FACE PAINTING -  BODY
PAINTING

Amb aquest taller s'iniciaran al
maquillatge de fantasia o al body painting. 

L'alumne aprendrà les tècniques
essencials per a la creació de maquillatges
corporals a més de maquillatges específics
de fantasia temàtica.

TALLER DE
MAQUILLATGE

Aprendre a maquillar-se és com aprendre
matemàtiques. Cada línia de llapis que
s'aplica, cada ombra d'ulls que s'utilitza,
cada volum que es crea o defineix, el perquè
d'un fons de maquillatge o un altre ...

Amb aquest taller aprendran a maquillar-se,
les seves tècniques, a utilitzar els diferents
estris necessaris i com anar sempre a
l'última amb les noves tendències.

PENTINATS LOW COST:

ONDULACIONS I
RECOLLITS

Com aprendre a ondular-se els cabells en
una mateixa té la seva dificultat, però en
aquest taller les joves aprendran la tècnica
amb una simple planxa de cabell i amb poc
temps, creant les ondulacions surferes
actualment de tendència.
També aprendran a fer-se recollits d'última
tendència a la mà de professionals.



DEFENSA PERSONAL TALLER

Els nostres tallers tenen
una durada aproximada de
90 minuts i es realitzen en
una sola sessió.

CURS

Els nostres cursos consten
de 4 sessions de 60 minuts

cada sessió.

Curs enfocat a treballar l’apoderament i aprendre eines
per saber reaccionar davant de situacions d’assetjament.
La idea d'aquest curs és que els i les  adolescents
adquireixin una sèrie de pautes socioemocionals i
tècniques de defensa personal que els permetin
reaccionar de manera adequada a potencials agressions
físiques o psíquiques i a preservar la seva integritat física
en cas d'agressions directes (amenaces, cops, violació, etc.)

Els tallers tenen una part teòrica amb conceptes sobre què
és una agressió, com evitar-les  i una part pràctica on
s'ensenyen i practiquen els principals moviments per
alliberar-se d'una agressió i poder defensar-se en cas que
es produeixi

Oferirem una sèrie de recursos tècnics i actitudinals de
prevenció i d'acció que ajuden  a augmentar la seva
autoconfiança i la seguretat en si mateix i, en definitiva, al
fet que puguin reduir al màxim les possibilitats que siguin
víctimes d'un episodi violent augmentant les opcions de
sortir-ne el més il·les/es possible.



TALLERS DE

TECNOLOGIA I

CREATIVITAT

 

Fomentar la creativitat dels alumnes i
el gust per la tecnologia.
Aprendre a crear prototips senzills en
3D a través del software “TinkerCad”.
Conscienciar en les possibilitats i els
efectes de les impressores 3D en
qualsevol àmbit professional.

En aquest taller aprendrem a crear un
prototip senzill en 3D a través del
programa “TinkerCad” i debatrem al
voltant de les possibilitats de les
impressores 3D en la nostra forma de
vida.
Els objectius que pretenem son:

ROBÒTICA I
PROGRAMACIÓ

En aquest taller aprendrem a construir
diversos prototips robòtics i els
programarem per superar diversos
reptes. També debatrem sobre les
possibilitats dels robots en el futur de la
nostra societat. Aprendrem la base de la
robòtica (disseny, construcció, moviment
i programació).
Resoldrem reptes amb diferents
plataformes tecnològiques: material de
construcció, robots i plaques.
I

DRONS

En aquest taller realitzarem diversos
circuits amb drons, tot controlant-los
amb una tauleta i l’aplicació
“FreeFlight”. També parlarem de les
possibilitats dels drons pel nostre
benestar social.
A través dels drons treballarem tots els
conceptes STEAM (Ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques.
Aprendrem programació, robòtica,
impressió en 3D i simuladors de vol.

DISSENY EN 3D

Amb aquests tallers els joves adquireixen i
amplien coneixements tecnològics a través d'un
mètode innovador i motivador creat per a
aprendre i convertir-te en un creador de
tecnologia i no únicament en usuari d'aquesta.

En un època en què les noves generacions ja son
natius digitals, incorporar la tecnologia en tallers
aporta una sèrie de beneficis que ajuden a
millorar l'eficiència en els estudis així com a
potenciar la creativitat per a la resolució de reptes
en cada sessió, potenciant el pensament
computacional.

Es demostra que els estudiants que participen en
un currículum basat en tecnologia creativa tenen
més capacitat per emprar la seva comprensió de
visualització i seqüenciació espacial i per millorar
la seva consciència del pensament computacional.

REALITAT VIRTUAL
 

Posem a la vostra disposició la millor
tecnologia en realitat virtual amb més
de 40 experiències perquè els i les
joves la visquin d'una forma que mai
haguessis imaginat, des d'una
immersió pel fons de l'oceà fins a
viure trepidants aventures.

Proposem tallers per convertir
qualsevol contingut en una
experiència d’aprenentatge vivencial. 



TALLERS DE CUINA

 

Deixa't seduir per la gastronomia
grega, hereva de la dieta mediterrània i
encisada amb els exuberants sabors
d'Orient. 

Amb nosaltres aprendràs a fer els plats
més tradicionals i saborosos del país
grec com la moussaka i receptes
exclusives de les seves illes.

CUINA JAPONESA

Maki, nigiri, sashimi, komezu ... Paraules
estranyes per conceptes senzills.

En aquest taller aprendrem les bases
tècniques, els ingredients i els tipus de
sushi existents de forma amena i
divertida.
Perquè el sushi sembla complicat, però
pot ser molt senzill.

Una cuina de supervivència per a joves,
entenent com a tal una cuina saborosa
i ràpida que puguin fer-se ells mateixos
sense requerir grans coneixements de
cuina previs.
Uns plats que donin resposta al fet
d’arribar de l’insti amb una gana
ferotge i no tenir res preparat, i per
altra banda, començar a preparar-se
per la independència que els espera a
molts en època universitària.
La immediatesa no ha de ser sinònim 
 Fer dinars en 15-20 minuts, equilibrats
i deliciosos és possible i us ho
demostrarem!

CUINA GREGA
Cuina Grega
Cuina italiana
Cuina Japonesa
Cuina sense pares
Cuina festes tradicionals
Young xef
Taller de fals sushi
Tallers de postres

Els nostres cursos de cuina són monogràfics i
100% participatius, Impartits per un ampli conjunt
de professionals, els quals imparteixen cursos
depenent de la seva especialitat concreta. 

La nostra filosofia és fer que els joves participants
aprenguin a cuinar i gaudeixin fent -ho. Per això,
aquests tallers son un espai per gaudir en
companyia i on intercanviar opinions, consells i
dubtes relacionats amb el món de la cuina.

Mentre cuinem desenvolupem moltes capacitats:
planificar , organitzar -se, mesurar els ingredients,
combinar textures, colors, aromes. . .

Tenim diversos tallers de cuina com:

Per informació d'altres tallers de cuina posar-se en
contacte amb nosaltres.

DINARS EXPRESS AL

TORNAR DE L'INSTI



Posa't en contacte amb
nosaltres 

 

Escull el taller que vols
realitzar amb els joves

 

Si no has trobat el taller
que volies, només ens

ho has de dir!



Contacte

        hola@meskelleure.cat

        645 627 627 - 931 406 772

        C/ Migdia nº 31 Oficina 1rB - Vilafranca del Penedès

WWW.MESKELLEURE.CAT


