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Exposicions 2020-2021
Setmana de la Felicitat - Escenaris culturals
Informació i inscripcions cursos 2020-2021
PISSARRA DEL TER
PISSARRA DEL TER -Nadons
-Activitats en família
PISSARRA DEL TER -Activitats en família
-Infantils
PISSARRA DEL TER -Café tertúlia per famílies amb adolescents
PISSARRA DEL TER -Escola de família: xerrades
PISSARRA DEL TER -Sortides i excursions
PISSARRA DEL TER -VIII Parc Infantil de Nadal
-Activitats comunitàries
PISSARRA DEL TER -Mercat d’intercanvi i de segona mà
JUVENIL -Idiomes
JUVENIL -Idiomes
-Música
JUVENIL -Teatre i arts escèniques
ADULTS -Activitats físiques
ADULTS -Artesania tèxtil
ADULTS -Espais de trobada i grups d’intercanvi
-Ciència, literatura i pensament
ADULTS -Ciència, literatura i pensament
-Comunicació i noves tecnologies
-Creixement personal
ADULTS -Cuina
-Dansa i ball
ADULTS -Dansa i ball
-Dibuix i pintura
ADULTS -Idiomes
-Manualitats
ADULTS -Natura, ecologia i sostenibilitat
ADULTS -Teatre i arts escèniques
PROGRAMACIÓ PER A LA GENT GRAN A L’ESQUERRA DEL TER
Serveis de la ciutat a l’Esquerra del Ter
Equipaments on es realitzen les activitats

Al vestíbul de l’equipament del Centre Cívic Ter teniu un espai a la vostra
disposició.
Al llarg de l’any hi podeu trobar exposicions de pintura, fotografia, mostres
d’alumnes que fan cursos al Centre Cívic Ter i també exposicions amb una
vessant social que cerquen la reflexió i l’anàlisi sobre una temàtica. És un espai
per a les vostres propostes i suggeriments.
Del dilluns 7 al dimecres 30 de setembre del 2020
EXPOSICIÓ ALMA FLAMENCA
Inauguració: dimarts 22 de setembre a les 17 h
Organitza: Centre Cívic Ter

Del dilluns 5 al divendres 30 d’octubre del 2020
EXPOSICIÓ BOSCOS ENCANTATS DE JUMA
Organitza: Juma i Centre Cívic Ter
Del dimecres 3 al divendres 26 de febrer del 2021
EXPOSICIÓ DE CARME PLANELLA COMAS
Organitza: Centre Cívic Ter
Del divendres 25 al dimarts 29 de juny del 2021
EXPOSICIÓ DE PATCHWORK
Organitza: Associació Entremans
Col·labora: Centre Cívic Ter
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Als voltants del 20 de març
Inspirats en la recomanació del Dr. Figueres “Ser optimista genera salut”, la
Setmana de la Felicitat és un projecte que ens acosta la felicitat a l’Esquerra del
Ter amb un munt d’activitats gratuïtes per a tothom.
Si tens alguna proposta o t’interessa i vols fer voluntariat, posa’t en contacte amb
nosaltres al Centre Cívic Ter.
Aquest projecte aplega el treball comunitari d’uns 30 serveis, entitats, associacions
i un bon nombre de persones particulars.
Podràs consultar la programació a:

www.girona.cat/setmanadelafelicitat

ESCENARIS CULTURALS
Falta informació d’en Fina, descripció i
artistes.
Dates: 27 setembre, 18 octubre, 15
noviembre,
13 desembre, 7 febrer, 7 març, 4
Primer concert:
de maig
Setembre a les 19 h al Centre Cívic Ter
abril27i 9
Tots els concerts són amb taquilla inversa

Reserva aquestes dates i vine a disfrutar de la música!
18 d’octubre
15 de novembre
13 de desembre
7 de febrer

7 de març
4 d’abril
9 de maig
4

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS CURSOS 2020-2021
PREINSCRIPCIONS OBERTES
DE L’1 AL 15 DE SETEMBRE DE 2020
Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/inscripcions
de l’1 al 15 de setembre de 2020 ambdós inclosos.
No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora, mentre s’hagi fet dins el període
assenyalat n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi. En el cas
que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
1 Passos a seguir per formalitzar la preinscripció
IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la
preinscripció, per evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures com a
participants en les activitats.
1.2 Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i contrasenya que
us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre pots inscriure’t tu i els teus fills/es o altres
persones. Si ja us heu registrat en alguna altra ocasió no cal que ho torneu a fer.
1.3 Primer haureu d’escollir l’oferta d’activitats: Cursos i Tallers de la Xarxa de Centres Cívics
2020-2021. Després seguiu els passos que us indiquen fins a trobar l’activitat a què us voleu
inscriure.
1.4 La major part dels cursos i tallers no tenen limitació de sol·licitud de places. En alguns
cursos anuals, trobareu que només es permet fer una preinscripció per persona, amb tres
opcions d’activitats ordenades per prioritat. És important que les sol·liciteu per ordre de
preferència, per si no obteniu plaça en la primera activitat escollida. El sorteig es farà sempre
entre les sol·licituds presentades en primera opció. Si un cop fet aquest sorteig no s’entra a la
primera activitat escollida el programa informàtic busca si queden places lliures en les altres
opcions. Si tampoc hi ha places lliures, es queda en reserva de la primera opció escollida.
ATENCIÓ: si una mateixa persona vol inscriure’s en dues activitats de grups diferents, caldrà
que faci dues preinscripcions diferents.
1.5 Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna
d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).
1.6 Durant el període de preinscripció amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la
preinscripció. IMPORTANT: Si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne
una de nova. Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que
la preinscripció s’hagi fet correctament.
1.7 En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la
darrera presentada, i les anteriors no es consideraran ni computaran.
1.8 El 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places
disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.
1.9 En el sorteig és donarà preferència a les persones empadronades a Girona. El fet d’haver
estat inscrit en alguna activitat en períodes o anys anteriors no dóna prioritat en el sorteig.
1.10 A partir del 16 de setembre rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar
la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web
www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu. Si
teniu plaça, a la web també se us informarà de com i quan podeu realitzar el pagament. La
informació de la web també la podeu obtenir de forma presencial al Centre Cívic on s’organitza
l’activitat.
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS CURSOS 2020-2021
2 Passos a seguir per formalitzar la inscripció i el pagament
2.1 RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i
vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic al Centre
Cívic on s’organitza l’activitat el més aviat possible per donar opció a les reserves per ocupar
les places vacants.
2.2 A partir del 17 de setembre podeu passar per la recepció del centre cívic on es durà a
terme l’activitat per presentar la documentació que acredita que sou mereixedors d’un
descompte. No feu cap pagament fins que es confirmi que el descompte us ha estat aplicat.
2.3 Si no pagueu la inscripció en el termini establert (veureu la informació de cada activitat a
la web d’inscripcions) es procedirà a donar-vos de baixa i traspassar la vostra plaça a la
primera persona de la llista de reserva.
2.4 En les activitats anuals que permeten pagament fraccionat, el primer rebut es pot pagar
fins el dia 27 de setembre i el segon rebut fins el dia 1 de desembre de 2020.
2.5 Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot anul·lar
sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.
2.6 En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en
situació reserva seguint l’ordre establert per sorteig.
2.7 En les activitats on després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el període
d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.
2.8 No s’admetran devolucions si no són per causes que es puguin considerar de força
major i degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita fer l’activitat,
que caldrà justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de domicili a una altra població,
que caldrà justificar amb el canvi d’empadronament.
2.9 La Xarxa de Centres Cívics i les diferents entitats organitzadores es reserven el dret de
modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per causes justificades.
Si no teniu connexió a casa
Podeu adreçar-vos als Esp@isInternet del Centre Cívic i/o fer la preinscripció
presencialment al centre cívic.
Descomptes
- En els cursos organitzats pels centres cívics es farà un descompte del 20% a estudiants
majors de 16 anys, jubilats, aturats, famílies nombroses i famílies monoparentals.
- Els cursos marcats amb (*) tenen un descompte per part de l’entitat organitzadora. Els
marcats amb (**) són gratuïts per als socis de l’entitat organitzadora.
- A l’hora de fer la preinscripció, en cada activitat hi trobareu l’explicació dels descomptes
que preveu, les condicions per acollir-s’hi i com s’han de demanar i/o justificar.
- En cap cas els descomptes són acumulatius.
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www.girona.cat/inscripcions
PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: De l’1 al 15 de setembre
SORTEIG DE PLACES: Dimecres 16 de setembre
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: A partir del 16 de
setembre rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu
consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i
contrasenya a la web
www.girona.cat/inscripcions
Si no teniu connexió a casa podeu adreçar-vos als Esp@isInternet
del centre cívic i/o fer la preinscripció presencialment al centre
cívic.
Amb motiu de les restriccions organitzatives derivades de la pandèmia del
COVID-19, les activitats que us proposem s’organitzaran aplicant les
mesures de prevenció i seguretat.
L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre alguna de les
activitats per causes de força major.

7

PISSARRA DEL TER
Organitza: Afes de Balandrau, Domeny, IES
Carles Rahola i Taialà, i Centre Cívic Ter

2020-2021

CURS 2019-2020

CURS 2019-2020

Què és la Pissarra del Ter?
El projecte Pissarra del Ter neix de la necessitat de crear propostes infantils
i familiars amb les Afes Balandrau, Domeny, IES Carles Rahola i Taialà, i
Centre Cívic Ter.
Treballant en aquesta direcció es va prendre el compromís de fer un butlletí
que englobés totes les activitats per a infants i famílies amb la intenció
d’estimular la relació entre els diferents grups i donar suport a les famílies
en la seva tasca educativa.

Per informació i inscripcions dels cursos i activitats:

www.girona.cat/inscripcions
Període de preinscripcions: de l’1 al 15 de setembre
Sorteig de places: dimecres 16 de setembre
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Cursos i tallers
NADONS
TE20250

PISSARRA DEL TER
PISSARRA DEL TER

MASSATGE AMB NADONS (0-6 MESOS)
Els beneficis del massatge són molts a nivell físic i emocional. Espai que permet
gaudir de la comunicació a través del tacte centrat en l’escolta activa mare-nadó.
Dimecres 7,14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de novembre de 10 a 12 h
Preu: 51,20 €

TE20254
TE20255

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS
(0-3
ANYS)
MÚSICA EN FAMÍLIA:
CANÇONS I JOCS
(OCTUBRE)
MÚSICA EN FAMÍLIA: CANÇONS I JOCS (FEBRER)

Amb cançons, jocs de falda, jocs rítmics i manipulació d'instruments, els infants van
adquirint experiències sensorials i motrius que afavoreixen el seu desenvolupament.
TE20254- Dissabte 17d’octubre de 10:30 a 11:30 h
TE20255- Dissabte 6 de febrer de 10:30 a 11:30 h
Preu: gratuït

TE20258

ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AUTOREGULADA “BLW”
La incorporació de diferents aliments a la dieta del lactant pot generar dubtes. Ens
iniciarem en l’alimentació complementària amb preparacions diferents als triturats.
Dijous 19 de novembre i 3 de desembre de 17 a 18.30 h
Preu: gratuït

Cursos i tallers
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
TE20253

CUINEM FESTES SALUDABLES
Us donarem opcions sanes i delicioses sense lactosa, lliures de sucres i farines
refinades, ben lluny dels additius tòxics i dels greixos saturats.
Dimarts 24 de novembre de 17.30 a 19.30 h
Preu: gratuït

DEL TE20275
AL TE20304

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA

TE20252

TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL

Més enllà del Parxís i el Monopoly hi ha vida, com ara el Catan, el Dixit i el Jungle.
Divendres de 17 a 18 h, de 18 a 19 h i de 19 a 20 h. Dates sessions: 16 d’oct., 6 i 27
de nov., 15 i 29 de gen., 19 de feb., 5 de març., 16 d’abr., 14 de maig i 4 de juny
Preu: gratuït

Posar consciència dels moments que hem viscut amb els nostres infants.
Reflexió i diàleg amb altres mares i pares, espai d’esoclta on compartir experiències.
Dissabte 10 i 24 d’octubre i 7 i 21 de noviembre, de 10 a 12 h
Preu: gratuït
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Cursos i tallers PISSARRA DEL TER
PISSARRA DEL TER
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
TE20151

DANSES URBANES EN FAMÍLIA

Et convidem a ballar amb la teva família. Crearem un espai on compartirem diversos
ritmes i aprendrem a coordinar, a moure’ns i a gaudir amb el moviment. Un espai
agradable on compartir, fer salut, posar-te en forma i conèixer millor el teu cos.
Un dissabte al mes de 17 a 19 h, d’octubre a maig
Preu: 70 €

TE20208

NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)
NADONS (0-3 ANYS)

PILATES EN FAMÍLIA

Aprendrem a col·locar el nostre cos evitant dolors articulars vigilant la nostra
columna. Fent prevenció abans del creixement generarem bons hàbits posturals.
Dissabtes alterns de 10.30 a 11.45 h, d’octubre a juny
Preu: 37,50 €

TE20135

DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM
Un espai de trobada i socialització per a adults i infants a partir de 5 anys, al voltant
de la dansa i la música celta. No es necessita parella ni un coneixement previ.
Dissabtes alterns de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a juny
Preu: 100 €

TE20054

FLAMENC EN FAMÍLIA
Primer contacte amb el món del flamenc per gaudir-ho entre pares i fills a través de la
música i el ball. Emmarcat dins del Festival FlamenGi.
Dimarts 10 de novembre de 17 a 18 h
Preu: gratuït

TE20262

MATEMÀTIQUES VIVES I CLARES PER A FAMÍLIES
Descobrirem quina és la manera natural i senzilla d’aprendre les matemàtiques, així
podrem saber com ajudar als nostres fills per a la vida i per a l’escola.
Dijous 26 de novembre de 18 a 20 h
Preu: gratuït

Cursos i tallers
INFANTILS
TE20274

BATUKADA
Taller on aprendrem diversos ritmes i muntarem coreografies. No cal experiència
prèvia. Gaudeix d'aquesta experiència i si vols forma part de la Mini Caixa de Trons.
Dijous de 16.30 a 18 h, d’octubre a maig
Preu: 25 €
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PISSARRAPER
DEL TER
CAFÉ TERTÚLIA
A FAMÍLIES
AMB ADOLESCENTS
TE20265 - DROGUES I AUTOCONTROL
A L’ADOLESCÈNCIA

TE20266 - ADDICCIONS A LES XARXES
SOCIALS A L’ADOLESCÈNCIA

Si volem prevenir les conseqüències de l’ús de
drogues hem d’implementar actuacions que
ajudin als nois i noies a saber prendre les
decisions més encertades per a la seva salut i
la dels que els envolten.

Abusar de les xarxes socials i videojocs genera
aïllament, ansietat i afecta l’autoestima.
Reflexionarem sobre l’ús de les eines digitals,
com acompanyar els nostres fills/es en el món
virtual i les claus per evitar-ne l’addicció.

Dijous 15 d’octubre de 19 a 21 h
Preu: gratuït

Dijous 12 de novembre de 19 h a 21 h
Preu: gratuït

TE20267 - AUTOESTIMA I TRASTORNS
DE LA IMATGE A L’ADOLESCÈNCIA

TE20268 - IDENTITATS SEXUALS A
L’ADOLESCÈNCIA

La família, l’escola i els centre de lleure són
àmbits bàsics a l’hora de potenciar l’autoestima
i l’acceptació de la pròpia imatge corporal en els
nostres fills i filles en un moment de recerca de
la pròpia identitat.

Compartirem una trobada per parlar sobre les
identitats sexuals, per poder entendre la
diversitat afectiva-sexual i de gènere i la
importància de sentir-se reconegut i
acompanyat a nivell familiar.

Dijous 10 de desembre de 19 a 21 h
Preu: gratuït

Dijous 14 de gener de 19 a 21 h
Preu: gratuït
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PISSARRA DEL TER

ESCOLA DE FAMÍLIA: XERRADES
TE20256 / TE20257
PRIMERS AUXILIS AMB NADONS
NADONS
(NOVEMBRE I FEBRER)
T’informarem de les principals situacions de risc per
a la salut del teu nadó i com afrontar-les.

TE20251 - COM EXPLICAR ALS
NOSTRES
FILLS QUÈ ÉS TENIR UN
(0-3 ANYS)
COMPANY AMB TEA

Preu: gratuït

Desmitificarem l’autisme per comprendre com
és viure amb infants amb TEA.
Dijous 21 de gener de 19 a 20.30 h
Preu: gratuït

TE20263 - ALTES CAPACITATS
INTEL·LECTUALS I GESTIÓ EMOCIONAL

TE20264 - FAMÍLIES AMB ADOPCIONS.
L’ADOLESCÈNCIA

Desmuntarem els mites sobre aquesta
característica i oferirem suport a les famílies
amb nens i nenes amb altes capacitats.
Dijous 28 de gener de 19 a 21 h
Preu: gratuït

L’adolescència dels fills/es adoptats genera
inquietuds a la família donat que és una etapa
important en la construcció de la seva identitat.
Divendres 20 de novembre de 20 a 22 h
Preu: gratuït

TE20256-Dijous 12 de novembre de 15.15 h a 16.30 h
TE20257-Dijous 11 de febrer de 15.15 a 16.30 h

TE20270 - COM PARLEM DE LA MORT I
EL DOL AMB ELS INFANTS?
La xerrada-taller estarà orientada a compartir
com vivim la mort en família i com gestionem
els dols per diferents pèrdues significatives.
Dijous 22 d’octubre de 19.30 a 21 h
Preu: gratuït

TE20271 - #AQUIPROUBULLYING
Abordarem els conceptes d’assetjament i
ciberassetjament, les seves conseqüències i la
importància de les famílies en la prevenció i
detecció.
Dijous 4 de març de 19.30 a 21 h
Preu: gratuït
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SORTIDES I EXCURSIONS
TE20272 EXPLOREM LES RIBES DEL TER EN
FAMÍLIA
Farem un petit passeig interpretatiu al llarg de les ribes del
Ter, per comprendre millor el nostre gran riu, la seva
dinàmica, ecologia, problemes ambientals, etc. També
farem un petit taller de pesca científica, adaptat a tots els
públics, per a conèixer de prop la nostra fauna fluvial més
desconeguda, els peixos de riu.
A càrrec d’especialistes en fauna i sistemes fluvials de La
Sorellona.
Sortida: les escales de baix del pavelló de Fontajau a la
gespa de les ribes del Ter.
Diumenge 24 de gener de 10 a 13 h
Preu: gratuït

TE20273 PASSEJADA EN FAMÍLIA PER
CONÈIXER LA FLORA DE L’ENTORN
Acompanyats del Grup Excursionista Taialà farem una
passejada en família de dificultat baixa per l’entorn de
l’Esquerra del Ter per tal de reconèixer i recol·lectar
algunes plantes remeieres (sempre amb molta cura, seny i
respecte!) per a elaborar unes bossetes de remeis
casolans.
Segur que algunes les coneixes bé i en d’altres no t’hi has
fixat mai. Sovint són plantes que creixen a les vores dels
camins i que fins i tot s’anomenen males herbes, però són
tresors vivents que si es coneixen bé poden ser molt útils.
Punt de trobada: Centre Cívic Ter.
Diumenge 18 d’abril de 9.30 a 13.30 h
Preu: gratuït
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PARC INFANTIL DE NADAL
PIN - VIII PARC INFANTIL DE NADAL
Racons de jocs de taula, manualitats, creativitat,
construccions, espai nadó, cuina, patges reials i
moltes sorpreses!
No t’ho perdis!
Els infants menors de 10 anys han de venir
acompanyats d´un adult.
Lloc: Centre Cívic Ter
Edat: de 0 a 14 anys
28, 29 i 30 de desembre de 16 a 19 h
Preu: 3 € per família

ACTIVITATS COMUNITÀRIES
TE20269 - TREBALL COL·LABORATIU
ENTRE L’ESCOLA I LES FAMÍLIES. NOUS
REPTES
Us proposem participar en una taula rodona amb
representants dels quatre centres educatius de
l’Esquerra del Ter amb l’objectiu de poder parlar
al voltant del treball col·laboratiu entre l’escola i
les famílies pel que fa als aprenentatges formals
dels infants-nous reptes. Quin ha de ser el paper
de les famílies en aquest acompanyament? Com
ens posicionem família i escola en la relació
envers a les tasques escolars amb la finalitat
d’acompanyar a l’alumnat?
Divendres 9 d’ octubre de 19 a 21 h
Preu: gratuït
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Fira en format familiar. Tan sols es tracta de portar
aquells objectes que ja no fas servir i que a algú altre
li poden ser d’utilitat: llibres i contes, música, roba i complements, jocs i
joguines, etc.

Dissabte 12 de desembre
De 10 a 14 h
Aparcament del Pavelló de Fontajau
Cada paradista ha de portar la seva taula i cadira!

AMB ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA (D’11 A 13 h)

VINE A COMPRAR
GANGUES DE SEGONA MÀ!
Organitza:
AMPA EscolaTaialà, AFA Escola Domeny, AFA Escola Balandrau,
Qatsina, Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, Participació i Cooperació i Centre Cívic Ter

Àrea de Sostenibilitat
Plaça del Vi, 1, 17004 Girona | Tel. 972 419 004 | www.girona.cat/sostenibilitat

Infantil i juvenil
DANSA I BALL- anuals
TE20130
TE20131
TE20134

DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIMECRES 4-17 ANYS)
DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (DIVENDRES 4-17 ANYS)
DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS AVANÇAT (DIVENDRES A PARTIR DE
9 ANYS)
Viurem la dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès i la
cultura del món anglosaxó
TE20130- Dimecres de 18.30 a 19.30 h, d’octubre a juny
TE20131- Divendres de 18.15 a 19.15 h, d’octubre a juny
TE20134- Divendres de 19.30 a 20.30 h, d’octubre a juny
Preu: TE20130 (160 €), TE20131 (160 €), TE20134 (200 €)
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE20135

DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM
Viurem la dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès i la
cultura del món anglosaxó
Dissabtes alterns de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a juny
Preu: 100 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

Infantil i juvenil
IDIOMES- anuals
TE20091
TE20092
TE20093

FRANCÈS: FLE BACHI BAC (12-16 ANYS)
FRANCÈS: FLE ADOS (10-15 ANYS)
FRANCÈS: FLAM (6-10 ANYS)
Es pretén promoure l'aprenentatge i la pràctica del francès per als infants de les
famílies que resideixen a Girona i els seus voltants. Flam és per a infants amb
francès com a llengua materna i Fle per a aquells que no.
TE20091- Dilluns de 17.30 a 18.30 h, d’octubre a juny
TE20092- Dilluns de 18.45 a 19.45 h, d’octubre a juny
TE20093- Dimarts de 17.30 a 18.30 h, d’octubre a juny
Preu: TE20091 (95 € per quadrimestre), TE20092 (93 € per quadrimestre), TE20093
(90 € per quadrimestre)
Organitza: Associaciò Girouette
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Infantil i juvenil
IDIOMES - anuals
TE20094
TE20095

FRANCÈS: FLE (6-10 ANYS)
FRANCÈS: FLAM BABY (3-5 ANYS)
Treballarem la llengua francesa a través d'exercicis divertits i suports variats. Flam és
per a infants amb francès com a llengua materna i Fle per a aquells que no.
TE20094- Dilluns de 17.30 a 18.30 h, d’octubre a juny
TE20095- Dimarts de 17.30 a 18.30 h, d’octubre a juny
Preu: TE20094 (92 € per quadrimestre), TE20095 (89 € per quadrimestre)
Organitza: Associació Girouette

TE20035
TE20036

LLENGUA BÚLGARA PER A INFANTS (7-12 ANYS)
LLENGUA BÚLGARA PER A INFANTS (13-16 ANYS)
Podran aprendre o practicar la llengua búlgara oral i escrita, a través dels jocs i les
cançons acompanyats de professors nadius. No cal tenir bon nivell de búlgar.
TE20035- Dissabte de 16 a 18.30 h, d’octubre a juny
TE20036- Dissabte de 16 a 18.30 h, d’octubre a juny
Preu: TE20035 (60 €), TE20036 (60 €)
Organitza: PRISTA, Bulgaria i Catalunya junts a Europa

Infantil i juvenil
IDIOMES - monogràfics
TE20139

STORYTELLING (3-7 ANYS)
A través de llegendes típiques celtes coneixerem la mitologia irlandesa: els
leprechauns i les fades d'aquest país tan misteriós que és Irlanda. Activitat en anglès.
Dimecres 2 de desembre de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

Infantil i juvenil
MÚSICA - monogràfics
TE20137

IRISH SONGS (A PARTIR DE 6 ANYS)
Coneixerem la cultura irlandesa a través de cançons històriques com Molly
Malone i The Spanish Lady. Fomentarem la llengua anglesa i la pronunciació.

TE20138

WHISTLE-FLAUTA CELTA (A PARTIR DE 6 ANYS)
Iniciació per aprendre a tocar la flauta tradicional irlandesa, amb escales bàsiques.
Farem una petita polka irlandesa.
TE20137- Dimecres 25 de novembre de 19.30 a 20.20 h
TE20138- Dimecres 16 de desembre de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa
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Juvenil
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - anuals
TE20274

BATUKADA (6-15 ANYS)
Aprendrem diversos ritmes i muntarem coreografies. No cal experiència Et convidem
a gaudir d'aquesta experiència i a formar part si vols de la Mini Caixa de Trons.
Dijous de 16.30 a 18 h, d’octubre a maig
Preu: 25 € (inclou samarreta, taps i material pel taller)
Organitza: Centre Cívic Ter – Pissarra del Ter
L’ACTIVITAT ES REALITZA A L’ESCOLA TAIALÀ

Juvenil
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - monogràfics
TE20149

MALABARS AMB I SENSE FOC PER REIS MAGS (A PARTIR DE 16 ANYS)
Aprendrem a fer malabars normals, llum i foc. Si vens a fer malabars la nit de Reis
amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dissabte 2 de gener de 18 a 20 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20146

PERCUSSIÓ DE CAVALCADA (A PARTIR DE 16 ANYS)
Sessió de percussió per aprendre a tocar “Visca el tres reis” i cançons populars. Si
vens a tocar la nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dilluns 28 de desembre de 20 a 21.30 h i dissabte 2 de gener de 15 a 17 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20147

XANQUERS REIS MAGS (A PARTIR DE 16 ANYS)
Farem una sessió perquè puguis fer de xanquer. Nosaltres posem les xanques! Si
vens la nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dissabte 2 de gener de 15 a 20 h
Preu: 10 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20145

COM SER DIABLE, DIMONI, DRAC O GÀRGOLA DE FOC (A PARTIR DE 16 ANYS)

Estem organitzant el grup de diables del barri i busquem cremadors, percussió,
xanquers... i comencem per donar el curs que permet cremar pirotècnia.
Dissabte 3 d’octubre de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ
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adults
ACTIVITATS FÍSIQUES - anuals
TE20009
TE20010

ESTIRAMENTS I FLEXIBILITAT (GRUP 1)
ESTIRAMENTS I FLEXIBILITAT (GRUP 2)
Poderosos exercicis combinats amb la respiració. Tècniques de respiració i
estirament afluixen les parts rígides del cos passant a un estat flexible i saludable.
TE20009- Dimarts de 15.30 a 16.30 h, d’octubre a juny
TE20010- Divendres de 10 a 11 h, d’octubre a juny
Preu: 115 € (preu per cada curs)
Organitza: Associació Entremans

TE20011

IOGA KUNDALINI
El kundalini és un estil de ioga que a través de la pràctica de postures en combinació
amb la respiració busca obrir i equilibrar la globalitat de l’ésser humà.
Divendres de 15.30 a 17 h, d’octubre a juny
Preu: 154 €
Organitza: Associació Entremans

IOGA TER
Tècnica mil·lenària del coneixement profund del cos i el psiquisme humà.
Arribarem a l'equilibri interior proporcionant benestar més enllà del dia en que és
practicat.

TE20076

IOGA TER (GRUP 1)
Dilluns de 17.30 a 18.45 h, d’octubre a juny. 141 €

TE20075

IOGA TER (GRUP 2)
Dilluns de 19 a 20.15 h, d’octubre a juny. 141 €

TE20080

IOGA TER (GRUP 3)
Dimarts de 10 a 11.15 h, d’octubre a juny. 141€

TE20082

IOGA TER (GRUP 4)
Dimecres de 17.30 a 18.45 h, d’octubre a juny.141 €

TE20077

IOGA TER (GRUP 5)
Dimecres de 19 a 20.15 h, d’octubre a juny. 141 €

TE20078

IOGA TER (GRUP 6)
Dijous de 20.30 a 21.45 h, d’octubre a juny. 141 €

TE20081

IOGA TER (GRUP 7)
Dijous de 10 a 11.15 h, d’octubre a juny. 141 €

TE20079

IOGA TER (GRUP 8)
Dijous de 15.30 a 16.45 h, d’octubre a juny. 141 €
Organitza: Associació de Veïns de Germans Sàbat
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adults
ACTIVITATS FÍSIQUES - anuals
TE20200

PILATES TER
Amb la pràctica del pilates treballem tota la musculatura, principalment la de la zona
abdominal i el sòl pèlvic a través d'una tècnica sense impacte ni risc per a les
articulacions, aconseguint millorar l'estabilitat, l'equilibri i la respiració.
Dimecres de 20.30 a 21.30 h, d’octubre a juny
Preu: 75,90 €
Organitza: Centre Cívic Ter

adults
ARTESANIA TÈXTIL - anuals
TE20002

COSTURA PRÀCTICA
Pots fer des d’arranjaments fins a crear la teva pròpia roba. Costura creativa en
funció dels teus interessos i habilitats.
Divendres de 15.30 a 18 h, d’octubre a juny
Preu: 85 € per quadrimestre
Organitza: Associació Entremans

TE20001

PATRONATGE SISTEMA MARTÍ
Aprendrem a prendre mesures de la persona per elaborar patrons base de faldilla,
pantalons i cos. Tallarem, cosirem i provarem adaptant la peça al cos de la persona.
Dijous de 18.30 a 20.30 h, d’octubre a juny
Preu: 96 € per quadrimestre
Organitza: Associació Entremans

TE20005
TE20006

PATCHWORK (GRUP 1)
PATCHWORK (GRUP 2)
Curs de patchwork en el que podràs fer múltiples creacions com ara mantes, coixins,
camins de taula, bosses de mà, làmpares, etc.
TE20005- Dimarts de 10 a 13 h, d’octubre a juny
TE20006- Dimarts de 17 a 20 h, d’octubre a juny
Preu: 95 € per quadrimestre (preu per cada curs)
Organitza: Associació Entremans
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adults
ARTESANIA TÈXTIL - monogràfics
TE20014

COM FER UN JOIER DE PATCHWORK
Taller intensiu on aprendràs a fer un preciós joier de patchwork amb miniatures, fent
servir una nova tècnica.
Dissabte 14 i 21 de novembre de 10 a 19 h
Preu: 30 €
Organitza: Associació Entremans

adults
ESPAIS DE TROBADA I GRUPS D’INTERCANVI
ESPAI OBERT D’AMIGUES DEL PATCHWORK
Espai obert per a persones aficionades i amb coneixements del patchwork que
vulguin intercanviar tècniques, fer i desfer. En aquesta activitat no es fan classes.
Primer dissabte de mes de 10 a 13 h
Preu: gratuït
Organitza: Associació Entremans

INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE LABORS
Vine amb la teva labor, comparteix i intercanvia els teus coneixements amb altres
persones aficionades.
Dimecres de 18 a 20 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter

INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE PUNTES DE COIXÍ
Vine amb la teva labor, comparteix i intercanvia els teus coneixements amb d’altres
persones aficionades. En aquesta activitat no es fan classes d’iniciació. Només és
per aquelles puntaires que ja saben cosir puntes de coixí.
Dijous de 16 a 18 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter

adults
CIÈNCIA, LITERATURA I PENSAMENT
TE20203

DEBAT FILOSÒFIC
El debat filosòfic es planteja com una conversa oberta i per participar-hi no cal altra
disposició que la de compartir, amb un esperit obert i crític, les pròpies idees.
Primer dimarts de mes de 19.15 a 20.45 h, d’octubre a maig
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter
21

adults
CIÈNCIA, LITERATURA I PENSAMENT
TE20204

HISTÒRIA DE CATALUNYA
Coneix de forma dinàmica la història de Catalunya, des de la seva concepció fins els
nostres temps, tot passant pels fets polítics, socials i culturals més importants.
Divendres de 18 a 19.30 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter

adults

COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I ROBÒTICA
TE20066

CREACIÓ I COMUNICACIÓ DIGITAL (NIVELL 2)
Aquest curs va dirigit al usuaris i usuàries que van assolir habilitats en la creació
digital durant el curs 2019-2020, i van veure interromput el curs pel covid-19. Es farà
un ús creatiu de les xarxes i millora de la seva presència a internet.
Dimecres 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 10.30 a 13 h
Preu: gratuït
Organitza: FAVIBC

adults
CREIXEMENT PERSONAL
TE20015

MEDITACIÓ EN MOVIMENT AMB MANTRES
La meditació amb mantra neteja el subconscient i obre un procés que permet
experimentar un estat d'harmonia que et guia cap al coneixement i la intel·ligència
superior. El poder del mantra està en la vibració del so.
Un dimarts al mes de 19 a 20 h, d’octubre a abril
Preu: 39 €
Organitza: Associació Entremans

adults
CREIXEMENT PERSONAL - monogràfics
TE20206
TE20207

CANTS DE MEDICINA PER AL CREIXEMENT PERSONAL (OCTUBRE)
CANTS DE MEDICINA PER AL CREIXEMENT PERSONAL (ABRIL)
Tècniques de respiració i estirament afluixen les parts rígides del cos passant a un
estat flexible i saludable. L'energia circula millor i permet vitalitat a les cèl·lules.
TE20206- Segon dijous al mes de 19 a 20.30 h, d’octubre a desembre
TE20207- Segon dijous al mes de 19 a 20.30 h, d’abril a juny
Preu: 18 € (preu per cada curs)
Organitza: Centre Cívic Ter
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adults
CREIXEMENT PERSONAL - monogràfics
TE20205

POTENCIANT LA NOSTRA ENERGIA VITAL
Un espai per aprendre a conèixer el nostre camp energètic i el del nostre espai més
immediat per enfortir el nostre sistema immunitari i relacionar-nos millor amb les
nostres emocions i el nostre entorn.
Dissabtes 3 i 10 d’octubre, de 9 a 14 h
Preu: 40 €
Organitza: Centre Cívic Ter

adults
CUINA - monogràfics
TE20096

CUISINE ET CONVERSATION
T'agrada la cuina francesa i vols practicar el teu francès? Apunta't als nostres tallers
de cuina en francès, organitzats per francòfons aficionats a la cuina. Descobrirem i
tastarem junts receptes típiques de països francòfons a través del món.
5 divendres de 19 a 21 h, de novembre a juny (veure dates)
Preu: 90 €
Organitza: Associació Girouette

adults
DANSA I BALL - anuals
TE20050

RUMBA I FLAMENC
La rumba és una música animada i divertida. Vine a aprendre a ballar-la, a entendre
el seu compàs i el seu ritme o simplement a perdre la vergonya i passar una bona
estona en companyia. No cal tenir coneixements previs de la rumba i el flamenc.
Dimarts de 16 a 16.50 h, d’octubre a maig
Preu: 117 €
Organitza: Foment Internacional de la dansa Banyoles

TE20051
TE20052

SEVILLANES (NIVELL 1)
SEVILLANES (NIVELL 2)
TE20051- Aprendrem a ballar les sevillanes, els seus passos i careos, i al mateix
temps coordinarem braços i mans. Reconeixerem quin és el seu ritme i compàs.
TE20052- Curs de perfeccionament de sevillanes per persones amb coneixements
previs.
TE20051- Dimarts de 17 a 17.50 h, d’octubre a maig
TE20052- Dimarts de 18 a 18.50 h, d’octubre a maig
Preu: 118 € (TE20051) i 119 € (TE20052)
Organitza: Foment Internacional de la dansa Banyoles
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adults
DANSA I BALL - anuals
TE20053

DANSA DEL VENTRE
La dansa del ventre és una de les danses més antigues que es conserven. Ha sigut
una font espiritual que ha creat comunitat entre les dones, i també ha estat exhibida
en escenaris de tot el món.
Dimarts de 19 a 19.50 h, d’octubre a maig
Preu: 120 €
Organitza: Foment Internacional de la dansa Banyoles

TE20057

DANSES ORIENTALS I FUSIÓ
Per deixar anar els malucs amb els peus descalços, alliberar el que portes a dins i
moure les teves mans amb subtilesa. En el curs faràs exercicis tant de coreografia
com d'improvisació.
Dimarts de 20 a 20.50 h, d’octubre a maig
Preu: 121 €
Organitza: Foment Internacional de la dansa Banyoles

TE20132
TE20133
TE20134

DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (GRUP 1)
DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (GRUP 2)
DANSA IRLANDESA EN ANGLÈS (AVANÇAT)
La dansa com un espai per gaudir i divertir-se mentre aprenem anglès. Una porta cap
a la cultura del món anglosaxó.
TE20132- Dimecres de 18.30 a 19.30 h, d’octubre a juny
TE20133- Divendres de 18.15 a 19.15 h, d’octubre a juny
TE20134- Divendres de 19.30 a 20.30 h, d’octubre a juny
Preu: 160 € (TE20132), 160 € (TE20133), 200 € (TE20134)
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE20135

DANSA IRLANDESA PER A TOTHOM
Un espai de trobada i socialització per a adults i infants a partir de 5 anys, al voltant
de la dansa i la música celta. No es necessita parella ni un coneixement previ.
Dissabtes alterns de 10.30 a 11.30 h, d’octubre a juny
Preu: 100 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE20037

DANSES FOLKLÒRIQUES BÚLGARES
Tant la dansa més ortodoxa com la més lligada a manifestacions i ritus búlgars
ocupen un lloc important dins de les danses folklòriques populars. Bulgaria sabrà
seduïr-nos amb la seva música, els moviments, el vestuari i tota la seva història.
Apropa’t a conèixer la dansa búlgara amb aquest curs gratuït per a infants i adults.
Dissabtes de 16 a 18.30 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït
Organitza: PRISTA, Bulgaria i Catalunya junts a Europa
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adults
DANSA I BALL - anuals
TE20180

DANSA TAHITIANA
Inclou diferents estils, des de la percussió més vibrant, amb moviments de malucs
espectaculars, a les cançons més suaus i melodioses.
Dijous de 19 a 20.15 h, d’octubre a juny
Preu: 110 €
Organitza: Associació SOM-HI!!! Natura, Esport, Cultura

adults
DANSA I BALL - monogràfics
TE20210

EXPERIMENTA AMB LA DANSA CONTEMPORÀNIA
Els exercicis guiats a partir de la tècnica del coreògraf Thomas Hauert permeten
descobrir les pròpies habilitats en la improvisació de dansa contemporània i permet
reforçar el cos i la ment alhora que desvetlla la intuïció i la confiança en un mateix.
Dissabte 7 de novembre de 17 a 19 h
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter

TE20055
TE20056

DANSA SANA (OCTUBRE)
DANSA SANA (FEBRER)
Moviments terapèutics, expressius i creatius. Amb diferents exercicis d'estiraments,
respiració, consciència corporal, dinàmiques grupals i tècniques de meditació i
relaxació, aconseguirem tenir consciència d'un/a mateix/a i caminar una vida més
íntegra i coherent.
TE20055- Un dissabte al mes de 10 a 13 h, d’octubre a gener
TE20056- Un dissabte al mes de 10 a 13 h, de febrer a maig
Preu: 52 € (preu per cada curs)
Organitza: Foment Internacional de la dansa Banyoles

adults
DIBUIX I PINTURA - anuals
TE20012
TE20013

SKETCHING A L’AQUAREL·LA (NIVELL 2)
SKETCHING A L’AQUAREL·LA (NIVELL 3)
Dibuix i aquarel·la interactuaran complementant-se l’un a l’altre. Intentarem assolir la
lleugeresa, la transparència, la capacitat de síntesis... Investigarem tècniques
artístiques que poden aportar quelcom d’interès al procediment de l’sketch.
TE20012- Dimecres de 17.15 a 18.45 h, d’octubre a maig
TE20013- Dimecres de 19 a 20.30 h, d’octubre a maig
Preu: 90 € (preu per cada curs)
Organitza: Associació Entremans
25

adults
IDIOMES - anuals
TE20090

CONVERSATION EN FRANÇAIS
Vols practicar francès i conèixer altres persones amb els mateixos interessos? Cada
cop es proposarà un tema específic de la cultura francesa per treballar-ho junts.
Dilluns de 18.45 a 19.45 h, d’octubre a juny
Preu: 87 € per quadrimestre
Organitza: Associació Girouette

TE20150

ANGLÈS BÀSIC DE SUPERVIVÈNCIA PER VIATJAR
Curs d’anglès dirigit a persones amb un nivell bàsic o sense coneixements de
l’idioma. Tòpics útils per anar de viatge, activitats vivencials i engrescadores.
Es posarà accent en la conversa i poder fer petites simulacions de situacions reals.
Dimecres de 9.30 a 10.30 h, d’octubre a juny
Preu: 150 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove

adults
IDIOMES - monogràfics
TE20136

GAELIC, IRISH LANGUAGE
Introducció al Gaelic, probablement la llengua més poèticament rica. Aprendrem
paraules bàsiques d'aquesta llengua tan ancestral i preciosa.
Dimecres 11 de novembre de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

adults
MANUALITATS - monogràfics
TE20211

BRICOLATGE DE SUPERVIVÈNCIA
Introducció als temes bàsics de manteniment de la llar, fusteria, electricitat…. No cal
tenir experiència prèvia, el curs servirà per aprendre a resoldre els problemes que la
nostra llar ens va presentant per tenir cura del seu manteniment.
Dimecres de 19 a 20.30 h, d’octubre a desembre
Preu: 60 €
Organitza: Centre Cívic Ter
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adults
MÚSICA - anuals
TE20202

CANT CORAL
Cant coral on aprendrem música de tot arreu, nocions bàsiques de música i diferents
tipus de veus.
Dilluns de 10 a 12 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït
Organitza: Centre Cívic Ter

adults
MÚSICA - monogràfics
TE20137

IRISH SONGS
Coneixerem la cultura irlandesa a través de cançons històriques com Molly Malone i
The Spanish Lady. També fomentarem la llengua anglesa i la seva pronunciació a
través d'aquestes cançons.
Dimecres 25 de novembre, de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE20140

MÚSICA IRLANDESA I CEILI
Si toques algun instrument i tens ganes d'aprendre a tocar música irlandesa, vine a
fer aquesta sessió amb nosaltres. Farem música irlandesa en viu, no importa
l'instrument que toquis, vine a aprendre a tocar un reel amb nosaltres.
Dimecres 21 d’octubre de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

TE20138

WHISTLE-FLAUTA CELTA
Iniciació per aprendre a tocar la flauta tradicional irlandesa, amb escales bàsiques.
Farem una petita polka irlandesa.
Dimecres 16 de desembre, de 19.30 a 20.20 h
Preu: 5 €
Organitza: Mediterrània, escola de dansa irlandesa

adults
NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT - anuals
TE20160

COM CREAR I TENIR CURA D’UN BONSAI
En aquest curs aprendrem a tenir cura d'un bonsai, quines necessitats té, quines són
les pautes a seguir per crear-los i cuidar-los de la millor manera possible.
Divendres de 19 a 21 h, d’octubre a juny
Preu: 25 €
Organitza: Club Culture Bonsai
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adults
NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT - monogràfics
TE20173

TINENÇA I RESPONSABILITAT ANIMAL
Coneixerem la llei de tinença animal de l’Ajuntament de Girona i la normativa de
la Generalitat de Catalunya. Obligacions i drets dels propietaris, com fer denúncies i
resoldre conflictes en temes de maltractaments, esterilitzacions, xip i cens. Adoptar.
Dijous 5 de novembre de 17 a 19 h
Preu: 5 €
Organitza: Plataforma Animalista, Associació GiroGats i Protectora Capicua

TE20170

COM TENIR CURA DEL TEU GAT. PAUTES I DUBTES
Cures i atencions que necessita un gat, símptomes d’alarma davant d’una
malaltia, vacunacions, com donar medicació, tipus de menjar correcte, com ficar a un
transportí, evitar l’estrès per sorolls, evitar riscos de la convivència a la llar...
Dijous 17 de desembre de 17 a 19 h
Preu: 5 €
Organitza: Plataforma Animalista, Associació GiroGats i Protectora Capicua

TE20172

EDUCACIÓ FELINA
Aconseguir que els gats facin cas i respectin les zones, evitar conflictes amb
d’altres animals, l’adaptació d’un nou membre animal... com jugar amb ells, evitar
esgarrapades, respectar els seu espai i caràcter, entendre les seves necessitats,
com “gatificar” la teva llar. I enderrocarem alguns mites sobre el caràcter dels gats.
Dijous 18 de febrer de 17 a 19 h
Preu: 5 €
Organitza: Plataforma Animalista, Associació GiroGats i Protectora Capicua

TE20171

ANIMALS PERDUTS AL CARRER I GESTIÓ DE COLONIES DE GATS
Gestionar i controlar les colònies de gats (mètode ces), què fer amb animals ferits al
carrer, com actuar davant de la pèrdua d’un animal i els passos a seguir, com
s’alimenten i es cuiden els cadells sense mare, com treballen les protectores, per què
és millor adoptar que comprar, i què fer amb els nostres animals durant les vacances.
Dijous 11 de març de 17 a 19 h
Preu: 5 €
Organitza: Plataforma Animalista, Associació GiroGats i Protectora Capicua
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adults
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - anuals
TE20155

PORTADOR DE GEGANTS
Aprendrem a portar i ballar els gegants de l’Esquerra del Ter.
Divendres de 20 a 21 h, de novembre a maig
Preu: gratuït
Organitza: Caixa de Trons Girona

adults
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - monogràfics
TE20145

COM SER DIABLE, DIMONI, DRAC O GÀRGOLA DE FOC
Estem organitzant el grup de diables del barri i busquem cremadors, percussió,
xanquers... i comencem per donar el curs que permet cremar pirotècnia. Farem la
sessió teòrica de matí i a la tarda la prova pràctica.
Dissabte 3 d’octubre de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
AQUESTA ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20146

PERCUSSIÓ DE CAVALCADA
Percussió per aprendre a tocar “Visca el tres reis” i altres cançons per acompanyar a
Ses Majestats i poder sortir a tocar a una cavalcada de Reis Mags. Si vens a tocar la
nit de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dilluns 28 de desembre de 20 a 21.30 h i dissabte 2 de gener de 15 a 17 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
AQUESTA ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20147

XANQUERS DELS REIS MAGS
Sessió per fer de xanquer i sortir a saltar a una cavalcada de Reis Mags amb
nosaltres o a on vulguis. Nosaltres posem les xanques! Si vens a fer de xanquer la nit
de Reis amb Salsa Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dissabte 2 de gener de 15 a 20 h
Preu: 10 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
AQUESTA ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ
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adults
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES - monogràfics
TE20148

ESCOPIDORS DE FOC PER REIS MAGS
Sessió per fer d’escopidor de foc i sortir a una cavalcada de Reis Mags amb
nosaltres o a on vulguis. Si vens a fer d’escopidor de foc la nit de Reis amb Salsa
Jove et tornem l’import de la inscripció.
Dissabte 2 de gener de 18 a 20 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
AQUESTA ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TE20149

MALABARS AMB I SENSE FOC PER REIS MAGS
Fer malabars normals, llum i foc i poder sortir a tocar a una cavalcada de Reis Mags
amb nosaltres o a on vulguis. Si vens a fer malabars la nit de Reis amb Salsa Jove et
tornem l’import de la inscripció.
Dissabte 2 de gener de 18 a 20 h
Preu: 20 €
Organitza: Associació Juvenil Salsa Jove
AQUESTA ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL SOCIAL DE TAIALÀ

TOTES LES ACTIVITATS ES REALITZARAN AL CENTRE CÍVIC TER EXCEPTE SI
S’ESPECIFICA UNA ALTRA UBICACIÓ A LA DESCRIPCIÓ
Les activitats TE20250, TE20200, TE20208, TE20205, TE20206, TE20207 i
TE20211 gaudeixen d’un 20 % de descompte per a famílies nombroses,
famílies monoparentals, estudiants majors de 16 anys, aturats i jubilats.

AULES D’INFORMÀTICA
Els centres cívics de Girona disposen d’aules d’informàtica equipades per a poder oferir formació i
accés a les noves tecnologies amb un ampli ventall d’opcions.
CURSOS
Per iniciar-se en la informàtica des dels aprenentatges inicials i pas a pas avançar cap a la
informàtica bàsica. Es poden realitzar els cursos seguits, com un itinerari formatiu, o per separat.
PRIMER CONTACTE
INFORMÀTICA BÀSICA
INTERNET
MONOGRÀFICS
Tenen una durada més reduïda i les matèries que hi podreu trobar són molt variades.
Alguns exemples de monogràfics on podeu inscriure-us són: conèixer el teu portàtil, l’ús de les
xarxes socials, saber com funciona un mòbil, com utilitzar les tauletes i aplicacions per a mòbils,
entre d’altres.
Pots demanar informació de cursos, períodes i preus al Centre Cívic Ter
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PROGRAMACIÓ PER A
LA GENT GRAN A
L’ESQUERRA DEL TER

Al llarg de l’any podeu participar a xerrades, cursos i
tallers, temes de salut, festes i celebracions, sortides i
excursions… No us ho perdeu!
Mireu les cartelleres o veniu a demanar informació al
Casal de la Gent Gran de Taialà o al Centre Cívic Ter.
31

gent gran
TE20109
TE20110

BALLS EN LÍNEA (NIVELL 1)
BALLS EN LÍNEA (NIVELL 2)
Vine a aprendre passos i coreografies de balls de saló per ballar sense parella.
Diverteix-te sintonitzant amb la música.
TE20109- Divendres de 19 a 20 h, d’octubre a juny
TE20110- Divendres de 20 a 21 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN TAIALÀ

TE20111

COSTURA I ARTESANIA EN FIL I LLANA
Farem disfresses de carnestoltes, vestits de paper, etc. També t’ajudarem a fer les
teves pròpies creacions.
De dilluns a dijous de 15.30 a 19 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN TAIALÀ

TE20107

PLAYBACK
Vols cantar imitant els teus artistes preferits? Anima’t a participar en aquesta activitat
de playback i recorda que... qui canta els seus mals espanta!
Dijous de 17 a 19 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN TAIALÀ

GIMNÀSTICA DOLÇA
La gimnàstica dolça ofereix la possibilitat de moure el cos d’una manera sana i
efectiva. A les classes es combinen exercicis de tonificació, resistència, equilibri i
flexibilitat. L’objectiu d’aquests exercicis és conservar i millorar la condició física, la
qualitat de vida i mantenir-se més actius tot afavorint les relacions socials.
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.20 h, d’octubre a juny
Preu: 49,23 €.
Del 26 d'agost al 6 de setembre (ambdós dies inclosos): preinscripcions de les
activitats a través del web de l’Ajuntament www.girona.cat/esports
Organitza: Ajuntament de Girona
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL PAVELLÓ GIRONA-FONTAJAU
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gent gran
TE20108

GRUP DE CANT TAIALÀ
Tens ganes de cantar? De passar-ho bé compartint l’afició pel cant? Vine amb
nosaltres i gaudeix de la música en bona companyia.
Dimecres de 17 a 19 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN DE TAIALÀ

TE20105

JOCS DE TAULA PER LA MEMÒRIA
Millora la teva memòria a partir de jocs de taula de sempre i nous. Des del clàssic joc
del dòmino fins a d’altres com el Dixit.
Dilluns de 11.30 a 13 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: AV Fontajau 1-7
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN DE TAIALÀ

TE20106

LLENGUA CASTELLANA BÀSICA
Taller per ajudar a aprendre les normes més bàsiques per escriure en llengua
castellana sense faltes i poder llegir amb facilitat.
Dilluns de 15 a 16.30 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: AV Fontajau 1-7
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN DE TAIALÀ

TE20065

LLENGUA CASTELLANA: LECTURA I ESCRIPTURA
Millora l’expressió oral i escrita i repassa les normes bàsiques de gramàtica.
Dilluns i dimecres de 9.30 a 11 h, de setembre a juny
Preu: 2 € al mes. Inscripcions: Mónica Canals, tel. 687 74 34 84
Organitza: AV Fontajau 1-7 i FAVIBC
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL LOCAL AV FONTAJAU 1-7

TE20112

ALFABETITZACIÓ EN CATALÀ
Taller per ajudar a aprendre les normes més bàsiques per escriure en català i poder
llegir amb facilitat.
Dimarts de 17 a 18.30 h, d’octubre a juny
Preu: gratuït. Cal ser soci. Inscripcions al Casal de Pensionistes, en l’horari
d’atenció al públic.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CASAL GENT GRAN TAIALÀ
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gent gran
TE20201

MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN. TER
L’objectiu és promoure l’autonomia de les persones grans, detectar i diagnosticar
situacions de pèrdues de memòria i habilitats cognitives i estimular el treball mental.
Dimarts de 16.30 a 17.30 h, d’octubre a maig
Preu: 15 €.
Organitza: Centre Cívic Ter
L’ACTIVITAT ES REALITZA AL CENTRE CÍVIC TER

XXIII SETMANA CULTURAL DEL “VERANILLO DEL MEMBRILLO”
Com cada any realizarem moltes i diverses activitats al voltant del 12 d’octubre. Amb
motiu de les restriccions organitzatives derivades de la pandèmia del COVID-19, les
activitats que us proposem s’organitzaran aplicant les mesures de prevenció i seguretat.
L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre alguna de les activitats per
causes de força major. Estigueu atents a la programació.

SERVEIS EXCLUSIUS PER MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
SERVEI DE PERRUQUERIA I BARBERIA
Dilluns i dimecres de 9 a 13 h. Dijous de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. Divendres i dissabtes de 8 h fins a
tancar.
SERVEI DE PODOLOGIA
Dimecres de 9 a 19 h
SERVEI DE BAR
On pots participar en jocs de taula, fer un café o llegir la premsa.
De 8.30 a 12.30 h i de 15.30 a 19.30 h

AULES D’INFORMÀTICA
Els centres cívics de Girona ofereixen formació i accés a les noves tecnologies. Al Casal
de la gent gran de Taialà i al Centre Cívic Ter trobaràs un ampli ventall d’opcions, amb
una proposta formativa de cursos adreçats a persones que volen introduir-se en el món
de la informàtica.
CASAL DE LA GENT GRAN TAIALÀ
C/Modeguera Gran 1. Telefon: 972 22 76 27
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC EN EL DESPATX DE L’ASSOCIACIÓ
Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h

Pots demanar informació de cursos, períodes i preus al Centre Cívic Ter
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Serveis de ciutat a l’Esquerra del Ter
Servei Bàsic d’Atenció Social Taialà
Cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
Tel: 972 419 404
serveissocials@ajgirona.cat
Al Centre Cívic Ter
Punt de Trobada Jove
Dilluns, dimarts i dijous de 19.30 a 21 h
Al Local Social Taialà
Per a joves del barri majors de 15 anys
Assessoraments individualitzats acadèmics
Dies i hores a convenir
Assessoria individual per a joves per a definir itineraris acadèmics o
professionals, curriculums i resolució de dubtes amb l’educador juvenil.
Al Centre Cívic Ter
OAMR (Oficina d’Assitència en Materia de Registre)
Atenció al públic AMB CITA PRÈVIA els dimarts de 8.30 a 15 h a les
oficines situades al Casal Gent Gran Taialà.
Per demanar cita prèvia al telèfon 972 419010 o a la web:
www.girona.cat/citaprevia
HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Centre Cívic Ter
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h
Biblioteca Antònia Adroher
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 h i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h
Cafeteria Ter
De dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 16 a 20 h
Dissabtes de 8 a 13 h
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Equipaments on es realitzen les activitats

Centre Cívic Ter
C/ Can Sunyer 46, 17007, Girona
Tel: 972 414 952
ccter@ajgirona.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Casal Gent Gran de Taialà
C/ de la Modeguera Gran 1, 17007, Girona
Tel: 972 227 627
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h

Local Social de Taialà
C/ Josep Maria Prat 12-14 bxs, 17007, Girona
ccter@ajgirona.cat

Xarxa de Centres Cívics de Girona
www.girona.cat/ccivics

