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El Programa FACTORIA SENIOR 
CLUB comença el nou curs 2.014-15 
amb nous tallers i novetats. La llista 
de tallers per enguany inclou: 

 Gimnàstica (Nordic Walking, 
pilates, ioga, zumba...)  

 Balls i danses (ball de saló, 
sevillanes, ball de bot, ball en 
línia...) 

 Manualitats (restauració de 
mobles, brodats, pintura...) 

 Tallers  d’automaquillatge 
(NOU); 

 Tallers d’inform{tica (NOU) 

 Tallers d’idiomes (anglès, 
català...)(NOU). 

I moltes més novetats.  

Telefona’ns al 971 754 860 ó envia’ns 
un e-mail a 
factoria@factoriadesomnis.org  i 
t’ho explicarem tot, fil per randa.  

 

 

 

Estètica i salut 
Una de les novetats del nou curs que 
tot just començam seran els tallers 
d’estètica i salut. Si voleu lluir una 
imatge espectacular o saber com 

cuidar-vos i trobar-vos millor, 
Apreneu els trucs dels 
professionals i descobrireu els 
millors consells per millorar la vostra 
imatge i personalitat. També molt 
útil per a persones que fan teatre o 
qualsevol tipus d’actuació o 
espectable i necessiten saber 
automaquillar-se. 

 

 

Tallers d’idiomes 
 

Una altra de les novetats del curs que 
tot just comença és la realització de 
tallers d’idiomes. 

Plantejats d’una manera divertida, 
potenciarem sobre tot la conversa i la 
comprensió. 

Farem talles d’anglès, catal{ o 
qualsevol altre idioma que sigui del 
vostre interès. 

La pràctica de la conversa en altres 
idiomes és un magnífic exercici 
mental que, segons s’ha demostrat 
recentment, retarda els efectes de 
l’envelliment i ajuda en la prevenció 
de malalties cerebrals com 
l’Alzheimer o les demències senils. 
Així que, ja ho sabeu, aprendre 
idiomes és un magnífic exercici.  
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Loteria FACTORIA 
SENIOR CLUB. Ja tenim 
guanyador 
El número guanyador del sorteig de loteria 
organitzat per FACTORIA SENIOR CLUB ha 
estat un veí d’Algaida. La papereta 
guanyadora va ser la núm. 4,809 i va ser 
venuda al Club de Gent Gran d’Algaida. En la 
foto podem veure el moment en que el 
President del Club i el representant de 
Factoria fan el lliurament del premi al 
guanyador que, finalment, ha triat realitzar 
un creuer per a dues persones pel 
Mediterrani. Enhorabona al guanyador. 

 

Manualitats i tallers 
creatius 
Com cada any, el programa 
FACTORIA SENIOR CLUB posa a 
l’abast de tots els clubs i associacions 
la realització de tallers creatius i de 
manualitats 

Només heu de pensar quin taller vos 
fa ganes realitzar, penjar al tauló 

d’anuncis el nostre full de 
preinscripció i, en tenir el grup de 
persones interessades, començar. 

Els tallers més demandats son 
aquests: 

 Brodats 

 Ceràmica 

 Pintura 

 Manualitats 

 Teatre 

 Automaquillatge 

 Informàtica 

 Coral 

 Tallers cognitius 

 Idiomes 

Ball i Educació Física 
No obstant les importants novetats 
dels nostre programa d’enguany, no 
deixam de banda els nostres tallers 
habituals. Els Balls, les danses i els 

tallers d’educació física, ioga, pilates, 
tai-txi i zumba seguiran estant 
presents en el nostre programa  

 

Els tallers i activitats del Programa 
FACTORIA SENIOR CLUB es realitzen 
entre els mesos de setembre de 2.014 i 
juny de 2.015. Per a concertar altres dates 
mos heu d’avisar. Les classes, segons el 
taller, es realitzen en una o dues sessions 
setmanals, amb un total de 90 minuts 
d’activitat setmanal. El mínim 
aconsellable per a cada taller és de 15 
participants, però si no hi arribeu també el 
podeu realitzar. 

 

Trobareu el full d’inscripció a la nostra 
web: www.factoriadesomnis.org o bé 
telefonant al 971 754 860. 

  

Inscripcions 

Una gran oferta de tallers 
 

http://www.factoriadesomnis.org/

