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NADONS ( 0-3 ANYS )

EXPLORART NADONS
Professora: Laura Morgado
Durada: del 4 d’octubre al 13 de juny

Places: 14
Preu: 130 €

Acompanyats d’un adult, els infants realitzen activitats de psicomotricitat i
d’experimentació amb pintures, textures i música que estimulen la seva creativitat i
llibertat d’expressió. Els nens i nenes comencen a descobrir què els agrada i què els fa
sentir bé, permetent que expressin tot el que porten dins i afavorint la relació amb altres
infants, la família i l’entorn.
Organitza: Associació Cultural Art-Crea

PM22001 – (De 6 a 17 mesos)

NADONS ( 0-3 ANYS )

Horari: Dimarts de 16.30 a 17.30 h
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PM22002 – (De 18 mesos a P3)
Horari: Dimarts de 17.30 a 18.30 h

INFANTIL I JUVENIL

PM22003

AULA ARTÍSTICA PER A INFANTS

Professora: Mailén Navas
Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: Divendres de 17.15 a 18.45 h

Edat: De 8 a 12 anys
Places: 14
Preu: 135 €

INFANTIL I JUVENIL ( -17 ANYS )

Passarem les tardes dels divendres dibuixant, pintant i experimentant d'una manera
intuïtiva i creativa, posant al seu abast tot d'eines i recursos per explorar noves
maneres d'expressar-se lliurement.

5
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L’art és un llenguatge propi dels nens i les nenes que desenvolupen de manera
natural i lúdica. Amb aquest taller proposem tot un seguit de dinàmiques i experiències
artístiques on poder descobrir les múltiples maneres d'observar i representar el món
que ens rodeja. utilitzant així diversos tipus de tècniques artístiques. Com per
exemple: el dibuix, la pintura.
Comprendrem que no hi ha una única manera de veure, sinó que tots percebem les
coses de manera diferent.
Per aquest taller no calen coneixements previs, MATERIAL INCLÓS
Organitza: Associació d'Art Blau Blau

ARAB PER A INFANTS :
Organitza: Associació de Dones per al Diàleg Intercultural

GRUP A: INICIAL
Professora: Chahira Mahdi
Durada: del 4 d’octubre al 20 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 18.30 h

Edat: de 6 a 9 anys
Preu: 15 € al mes

Els nens i nenes aprenen la grafia i els sons de les lletres. Practiquen l’escriptura
(cal·ligrafia). Es treballa vocabulari bàsic: números, dies de la setmana, mesos de l’any,
salutacions, parts del cos, colors, paraules senzilles, cançons infantils del Marroc...

INFANTIL I JUVENIL ( -17 ANYS )

GRUP B: PRINCIPANTS
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Professora: Chahira Mahdi
Durada: del 4 d’octubre al 20 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h

Edat: de 6 a 9 anys
Preu: 15 € al mes

Reforçar l’après al Grup A, ampliar vocabulari, introducció dels verbs i temps verbals.

GRUP C: MITJÀ
Professora: Chahira Mahdi
Durada: del 3 d’octubre al 19 de juny
Horari: Dilluns de 18.30 a 20 h
i dissabtes de 11 a 12:30 h

Edat: de 9 a 12 anys
Preu: 10 € al mes

Reforçar l’après al grup A i al grup B, ampliar vocabulari, utilització dels verbs i temps
verbals en frases senzilles i petites converses, gramàtica...

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

CUINA EN FAMÍLIA
Professora: Montse Busquets
Horari: Dissabte de 10.30 a 11.30 h
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

Edat: Infants de 3 a 8 anys *
Places: 8
Preu: 10 €

Gaudiu d'una experiència en família molt enriquidora, pares, mares i fills aprendreu plegats
a fer les receptes tradicionals de dolços de les nostres festivitats mentre passeu una
estona divertida Farem la recepta tradicional i la recepta amb menys sucre.
* Inscripció i el pagament per un infant, però ha d’estar acompanyat d’un adult.

PM22004 – FEM PANALLETS

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Data: Dissabte 22 d’octubre

674

PM22006 – FEM COCA DE
LLARDONS
Data: Dissabte 11 de febrer

PM22008 – FEM COCA DE SANT JOAN
Data: Dissabte 17 de juny

PM22005 – FEM TORRONS
Data: Dissabte 17 de desembre

PM22007 – FEM BRUNYOLS
DE QUARESMA
Data: Dissabte 25 de març

Tallers festius al barri

TALLER DE HALLOWEEN I PASSATGE DEL TERROR
Data i hora: Dimecres 26 d’octubre
Edat: De 3 a 12 anys, passatge a partir de 12
(de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult)

Places: 30 infants
Preu: Gratuït

TALLER DE NADAL I QUINA DELS JOVES
Data i hora: dijous i divendres 22 i 23 de desembre
Tallers d’11 a 13.30 h i Quina de 19 a 21 h
Edat: De 4 a 14 anys
(de 4 a 6 anys acompanyats d’un adult)

Places: 60 infants
(torns de 20 infants)
Preu: Gratuït

TALLER DE CARNAVAL
Data i hora: divendres 17 i dilluns 20 de febrer
D’11 a 13 h
Edat: De 3 a 14 anys
(de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult)

Places: 60 infants
(torns de 30 infants)
Preu: Gratuït

TALLER DE PASQUA
Data i hora: dilluns 3 i dimarts 4 d’abril
d’11 a 13 h
Edat: De 3 a 14 anys
(de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult)

Places: 80 infants
(torns de 10 infants)
Preu: Gratuït

Organitza: Comissió de Tallers Comunitaris del PDC Construïm Ponts
amb el Suport del Centre Cívic Pont Major.
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ARTESANIA TÈXTIL

TARDES DE FILS I AGULLES
Professora: Pilar Valentí
Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: Dimecres de 16 a 18 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: Gratuït

Espai de trobada per a compartir i aprendre, de manera distesa, diverses tècniques de
costura, confeccions, patrons…

ARTESANIA TÈXTIL

Organitza: Grup de Cossidores de Pont Major
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DIBUIX I PINTURA

PM22009

DIBUIX I PINTURA. (DIMECRES)

Professora: Mariona Terrats
Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: Dimecres de 9.30 a 12 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 13
Preu: 185 €

Aquest curs va dirigit a alumnes amb coneixements previs de dibuix i pintura i pràctica
creativa. Treballarem de forma paral·lela, tant aprofundint la tècnica com la creativitat, tot
endinsant-nos en el llenguatge plàstic propi. Cadascú de nosaltres tenim una manera
diferent d'expressar-nos i, per tant, de crear i representar el que veiem o el propi
imaginari. La finalitat d'aquest taller és que l'alumnat cada vegada se senti més segur i
sigui més autònom pintant i, que un cop acabi el curs, hagi realitzat quadres de manera
creativa i personal.
Organitza: Associació d'Art Blau Blau

PM22010

DIBUIX I PINTURA. (DIVENDRES)

DIBUIX I PINTURA

Professora: Mariona Terrats
Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: Divendres de 10 a 12 h
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Edat: Majors de 18 anys
Places: 13
Preu: 148 €

Aquest curs va dirigit a tothom que tingui ganes de pintar i dibuixar. Per a l’alumne/a que
ho necessiti farem una introducció de les tècniques i elements bàsics de la pintura i el
dibuix adaptar-nos als coneixements i habilitats prèvies, progressió de cadascú..
De manera amena i divertida, anirem aprofundint i experimentant la pròpia i genuïna
expressió plàstica, treballant les diferents tècniques de cada disciplina, segons les
inquietuds de l'alumnat. Tots tenim potencials creatius. només cal, posar-los a la pràctica i
crear les teves obres.
Organitza: Associació d'Art Blau Blau

ACTIVITATS FÍSIQUES

PM22011

ACTIVITAT FÍSICA TERAPÈUTICA I GIMNÀSTICA

Professora: Carme Hernández
Durada: del 4 d’octubre a 15 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 30
Preu: 125 €

Activitat enfocada a mantenir el bon estat de salut, forma física, flexibilitat,
relaxació…….amb execució harmònica de sèries de moviments corporals, exercicis de
tai-txi, estiraments i altres exercicis específics per alliberar les articulacions.
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM22012

ACTIVITAT FÍSICA A RITME DE MÚSICA

ACTIVITATS FÍSIQUES

Professora: Carme Hernández
Durada: del 4 d’octubre al 15 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21 h
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Edat: Majors de 18 anys
Places: 30
Preu: 125 €

Les sessions estan basades en un concepte de fisioteràpia i amb una visió global de cos.
Treballarem diferents tècniques a ritme de música per activar el cos, amb l’idea de
passar-s’ho bé i flexibilitzar-nos per sentir-nos millor.
Es realitza al Pavelló de Pont Major
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

MANUALITATS

PM22013

IOGA KUNDALINI

Professora: Laura Hom
Durada: del 3 d’octubre al 12 de juny
Horari: Dilluns de 19.30 a 21 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 150 €

El Kundalini és el ioga de la consciència. Es practiquen diferents postures corporals o
asanes, meditacions actives i estàtiques, exercicis respiratoris, mantres i moviments que
tenen per objectiu actuar beneficiosament sobre el cos i la ment. El cos guanya en força i
flexibilitat, millora l’estat d’ànim i afavoreix el descans i la connexió conscient amb nosaltres
mateixos. Una oportunitat per rebaixar els nivells d'estrès i augmentar la concentració.
Organitza: Espais Humans

PM22014

ACROIOGA INICIAL

Professora: Carmina Jiménez
Edat: Majors de 18 anys
Durada: del 7 d’octubre al 16 de desembre Places: 8
Horari: Divendres de 18 a 19 h (3 al mes) Preu: 50 € per parella
Si et ve de gust iniciar-te en la pràctica de l'Acroioga, on es treballa el cos, el control del
cos, la ment, la respiració... la complicitat... l'estar present... i t'agrada posar-te a prova,
vine, aquesta pràctica és per a tu!
Preu activitat 50 € per parella de pràctica (si vens sense parella, el preu és el mateix, per
tant.. busca algú amb qui venir!!!)
Organitza: Associació Kerunta en Família

PM22015

HIPOPRESSIUS MATINALS mètode LPF

ACTIVITATS FÍSIQUES

Professora: Carla Martin
Durada: de l’11 d’abril al 13 de juny
Horari: Dilluns de 9.30 a 10.45 h
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Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 37,50 €

LOW PRESSURE FITNESS (LPF) És un mètode de gimnàstica integral innovador basat
en exercicis posturals i respiratoris combinats amb exercicis hipopressius d'enfortiment del
sòl pelvià i exercicis de reeducació postural per tal d'entrenar les principals cadenes
musculars i disminuir, alhora, la pressió de la zona abdominal. Te moltes aplicacions que
van des de la recuperació postpart, la fisioteràpia uroginecològica (incontinència,
pròstata...), la prevenció de lesions, la millora de la condició i del rendiment físic global, en
conseqüència, de la qualitat de vida i la teva salut en general.
Organitza: Centre Cívic Pont Major

MANUALITATS

DANSA I BALLS

PM22016

BALLS DE SALÓ. NIVELL 1 (PER PARELLES)

Professor: Manel Bonilla
Durada: del 6 d’octubre al 30 de març
Horari: Dijous de 19.30 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12 parelles (24 persones)
Preu: 70 € per persona

Adreçat a parelles que vulguin iniciar-se als balls de saló, i tinguin ganes de passar-ho bé,
aprenent a ballar d'una manera fàcil, entenedora i divertida, els diferents balls, com:
Salsa, Merengue, Bachata, Cha, cha, cha, Swing, Rumba Bolero, Pas doble, Vals, i més..
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM22017

BALLS DE SALÓ. NIVELL 2 (PER PARELLES)

Professor: Manel Bonilla
Durada: del 6 d’octubre al 30 de març
Horari: Dijous de 20.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12 parelles (24 persones)
Preu: 70 € per persona

Adreçat a parelles que hagin fet el nivell 1 o que coneguin passos bàsics de la majoria de
balls. Ampliarem coneixements afegint noves figures per fer el ball mes complet i divertit.

DANSA I BALLS

Organitza: Col·lectiu de dones La Cata
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PM22018

LINDY HOP – PRINCIPIANTS 1

Professors: Laura i Tomy
Edat: Majors de 18 anys
Durada: del 26 de setembre al 19 de desembre Places: 10 parelles (20 persones)
Horari: Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 60 € al trimestre
Per a totes aquelles persones que no han ballat mai Lindy Hop i tenen moltes ganes
d’aprendre’n. Cal apuntar-se amb parella
Organitza: Associació Cultural Jazz de Girona

PM22019

LINDY HOP – PRINCIPIANTS 1

Edat: Majors de 18 anys
Professors: Laura i Tomy
Durada: del 26 de setembre al 19 de desembre Places: 10 parelles (20 persones)
Preu: 60 € al trimestre
Horari: Dilluns de 21 a 22 h
Per a totes aquelles persones que no han ballat mai Lindy Hop i tenen moltes ganes
d’aprendre’n. Cal apuntar-se amb parella
Organitza: Associació Cultural Jazz de Girona

PM22020

LINDY HOP – AVANÇAT

Professors: Micol i Laura
Durada: del 5 d’octubre al 21 de desembre
Horari: Dimecres de 20.15 a 21.15 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 10 parelles (20 persones)
Preu: 60 € al trimestre

Per a totes aquelles persones que porten més de dos anys ballant Lindy Hop i volen
continuar aprenent i millorar el seu estil.
Cal apuntar-se amb parella

DANSA I BALLS

Organitza: Associació Cultural Jazz de Girona
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PM22022

INICIACIÓ A LES SEVILLANES I RUMBA (TARDOR)

Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: del 4 d’octubre al 29 de novembre
Horari: Dimarts de 18.30 a 19.45 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 35 €

Aprèn a ballar sevillanes i rumba, a coordinar el cos amb la música. Ritmes, passos bàsics,
entrades... El curs finalitza amb un ”Sarau de sevillanes i rumba” el 29/12 al Centre Cívic.
Organitza: Fodansa

PM22024

INICIACIÓ A LES SEVILLANES I RUMBA (PRIMAVERA)

Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: Del 7 de març al 25 d’abril
Horari: Dimarts de 18.30 a 19.45 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 15 €

Aprèn a ballar sevillanes i rumba, a coordinar el cos amb la música. Ritmes, passos bàsics,
entrades... El curs finalitza amb un “Sarau de Feria” el 28 d’Abril al Centre Cívic
Organitza: Fodansa

PM22021

SEVILLANES AVANÇAT (TARDOR)

Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: del 4 d’octubre al 29 de novembre
Horari: Dimarts de 19.45 a 20.45 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 35 €

Perfecciona i segueix aprenent el ball de Sevillanes. Coordinació del cos amb la música,
pràctica de diferents coreografies, figures, ritmes, passos bàsics, entrades...
El curs finalitza amb un “Sarau de Sevillanes i rumba” el 29 de desembre al Centre cívic.
Organitza: Fodansa

PM22023

SEVILLANES AVANÇAT (TARDOR)

Professora: Noemí Osorio Ubeda
Durada: Del 7 de març al 25 d’abril
Horari: Dimarts de 19.45 a 20.45 h

Edat: A partir de 16 anys
Places: 16
Preu: 35 €

DANSA I BALLS

Perfecciona i segueix aprenent el ball de Sevillanes. Coordinació del cos amb la música,
pràctica de diferents coreografies, figures, ritmes, passos bàsics, entrades...
El curs finalitza amb un “Sarau de Feria” el 28 d’Abril al Centre Cívic
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Organitza: Fodansa

SORTIDA ORGANITZADA: CURSOS DE SEVILLANES I RUMBA
FODANSA organitza una sortida col·lectiva a la Feria d’abril de
Barcelona (el dissabte 6 de maig) opcional per a totes i tots els
participants dels cursos de Sevillanes avançat i Iniciació a les
Sevillanes i Rumba, i oberta a qui hi vulgui anar.

TEATRE I ARTS
ESCÈNIQUES

PM22025

COMPANYIA DE TEATRE KERUNTA DEL PONT MAJOR

Professora: Carmina Jiménez (voluntariat)
Durada: Del 7 d’octubre al 24 de febrer
Horari: Divendres 19-20.30 h (3 al mes)

Edat: Majors de 18 anys
Places: Preu: Gratuït

Si t’agrada el teatre.
Si per a tu el teatre és una “assignatura pendent”, vine a formar part del nou grup de teatre
“Companyia de teatre Kerunta del Pont Major”. D’octubre a febrer ens trobarem per assajar
amb l’objectiu de crear una obra teatral que es representarà durant la setmana del 8 de
març, dia de la dona.
T’esperem !

TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

Organitza: Associació Kerunta en Família
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DANSA I BALLS

CUINA

PM22026

CUINA FÀCIL DEL DIA A DIA

Professora: Montse Busquets
Durada: Del 3 al 24 d’octubre
Horari: Dilluns de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 45 €

Si et fa mandra cuinar perquè et penses que no en saps, vine a aprendre receptes fàcils i
gaudir amb la base de la nostra cuina.
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM22027

CUINA DE NADAL

Professora: Montse Busquets
Durada: 12 i 19 de desembre
Horari: Dilluns de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 25 €

Si tens ganes de sorprendre als teus en aquest dies de Nadal, però, la cuina no és el que
més t’agrada, vine a aprendre receptes fàcils per llepar-se els dits.
Aperitius salats, entrants de festa, guisats nadalencs, postres de Nadal...
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

CUINA

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS DE CUINA
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L’objectiu és siguis capaç de fer les receptes a casa, El curs és una explicació
teòrica,. Et facilitarem les receptes impreses en paper.
Si un dia no pots venir, pots lliurar el teu lloc a una altra persona.
No t’ho perdis!

PM22028

CUINA D’APROFITAMENT

Professora: Montse Busquets
Durada: del 9 al 30 de gener
Horari: Dilluns de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 45 €

La cuina d’aprofitament és no llençar res, amb les sobres farem diferents elaboracions
transformant els nostres productes en plats boníssims.
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM22029 CUINA CATALANA
Professora: Montse Busquets
Durada: del 6 al 27 de març
Horari: Dilluns de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 45 €

Farem receptes de la cuina de casa nostra, bàsicament amb producte local i de
temporada, que cal conèixer, estimar i preservar.
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

PM22030

PASTISSERIA (TARDOR)

Professor: Lluís Blanch
Durada: del 2 al 23 de novembre
Horari: Dimecres de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 45 €

Aprenem com fer a casa pastisseria dolça i salada, per aperitius, bufets o
celebracions. (No es repetiran receptes dels cursos anteriors)
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

CUINA

PM22031
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PASTISSERIA (HIVERN)

Professor: Lluís Blanch
Durada: Del 1 al 22 de febrer
Horari: Dimecres de 19.30 a 21.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 45 €

Que bones són les postres! Aprèn a fer-ne de manera fàcil i senzilla: galetes dolces,
pastes salades, pastíssos nadalencs. (No es repetiran receptes dels cursos anteriors)
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

VINS I ALTRES BEGUDES

PM22032

RATAFIA

Professora: Judith Ramírez
Data: Dissabte 17 de juny
Horari: De 10 a 13 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 12 € + 5 € de material

VINS I ALTRES BEGUDES

Elaborarem el tradicional licor digestiu català: la ratafia de nous verdes. Farem una
sortida a l’entorn, on podrem trobar algunes de les herbes de la ratafia i disposareu de
les necessàries. Fareu un pas per la història entorn al món de la ratafia i la cultura
catalana. Aquesta activitat ens aporta també aprenentatges de com identificar les
plantes del nostre entorn i la importància de preservar-les.
Cada participant ha de portar un pot de vidre amb boca ample, un ganivet o tisores i
de 1l a 3l d’anís, crema anisada o aiguardent.
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Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM22033

LICORS ARTESANS AMB HERBES, FRUITS, FLORS I
ESPÈCIES

Professora: Judith Ramírez
Data: 12 de gener, 9 de febrer i 9 de març
Horari: Dijous de 18 a 20 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 24 € + 30 € de material

En motiu de la commemoració del 20è aniversari de l’Obertura del Centre Cívic, ubicat
en l’antiga destil·leria Nicolau Regàs, realitzarem aquest curs sobre licors artesans.
Mitjançant l’elaboració de licors d’herbes i fruits, recuperem tradicions de la cultura
catalana i coneixem herbes del nostre entorn. Aprenem a identificar els diferents
aiguardents, el procés d’extracció (destil·lats), graduacions alcohòliques i com obtenir
la graduació desitjada , així com diferents mètodes d’elaboració artesanal dels licors
d’herbes i beneficis terapèutics gràcies als vegetals. Elaborarem 8 licors diferents.
Els alumnes han de portar: 4 litres d’aiguardent i 8 pots de vidre de 50 ml (no inclosos)
Organitza: Centre Cívic Pont Major

SALUT

PM22034

ALIMENTACIÓ NUTRITIVA I SALUDABLE

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: De l’1 de març al 12 d’abril
Horari: Dimecres de 18.30 a 20.30 h

Edat: Majors de 16 anys
Places: 15
Preu: 58 €

Monogràfic de 6 trobades on coneixerem nous aliments altament nutritius per introduir als
nostres hàbits dietètics: quins són, com cuinar-los i combinar-los, per poder treure el
màxim profit d’aquests.
1. Llavors comestibles
2. Brots i Germinats
3. Begudes vegetals, energètiques i
super aliments

SALUT

Organitza: Centre Cívic Pont Major
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4. Postres saludables i sense sucre
5. Sucs i batuts verds
6. Fermentació d’aliments

PM22035

TRANSICIÓ ALIMENTÀRIA

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Del 5 al 26 d’octubre
Horari: de 18.30 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 28 €

Vols fer un canvi en la teva alimentació? T’han trobat alguna intolerància alimentària? Et
sens inflamada, pesada, amb falta d’energia? T’oferim l’oportunitat d’aprendre, en tres
trobades, les bases d’una alimentació neta, sense gluten, làctics, derivats d’animal, sucres
ni refinats.
L’ocasió per a fer un canvi de manera equilibrada i respectuosa, trobant alternatives
vegetals altament nutritives, per a sentir-te nodrida i enèrgica.
Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM22036

PLANTES MEDICINALS I ELABORACIÓ DE REMEIS

SALUT

Professora: Judith Ramírez
Durada: Del 20 d’octubre al 24 de novembre
Horari: Dijous de 18 a 20 h

Curs d’aprofitament i recursos de plantes aromàtiques i medicinals.
Formació per identificar les plantes de l’entorn, conèixer els seus usos i virtuts
medicinals, elaborar remeis i receptes de manera senzilla i accessible a totes les llars.
Al llarg de la formació veurem més 24 plantes remeieres, un pas per la història de les
plantes medicinals i la seva relació amb la humanitat. Recol·lecció i conservació de les
plantes. Diferents elaborats medicinals i els seus usos. Guia de plantes i també
introducció als olis essencials.
Organitza: Centre Cívic Pont Major
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Edat: Majors de 18 anys
Places: 15
Preu: 58 €

CREIXEMENT PERSONAL

PM22037

FES DECASA TEVA UN LLOC SALUDABLE

Professora: Cristina Carreras
Durada: del 10 de novembre a l’1 de desembre
Horari: Dijous de 19 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 45 €

Es realizarà una xerrada oberta al públic el dia 20 d’octubre, de 19 a 20.30 h
Ets de les que et cuides, tens recursos i fas treball personal?
I tot hi així et trobes amb obstacles i patrons que se’t repeteixen?

CREIXEMENT PERSONAL

Deixa de decorar per decorar i passa a l’acció amb finalitat i consciència des de
l’espai. Et dono eines per fer-ho, tu decideixes de què envoltar-te. No importa l’estil
decoratiu, no importa si ets minimalista o no, no importa si és car o barat, el que
importa és que t’agradi i que l’energia pugui fluir favorablement.
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El Feng Shui tracta de quina manera ens afecta l’entorn en el què vivim i treballem, al
nostre benestar físic, emocional i econòmic. És un curs teòric i pràctic per conèixer el
Feng Shui de la Forma i tenir eines per portar a la pràctica, perquè el teu espai recolzi
els teus desitjos interns, i minimitzi els obstacles que se’t repeteixen.
Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

IDIOMES

PM22039

ANGLÈS BÀSIC NIVELL 1

Professora: Clara Feliu
Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny
Horari: Dijous de 19.30 a 21 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 240 €

Curs dirigit a tots aquells que teniu alguna noció d'anglès a un nivell bàsic A1. A un
ritme pausat, anirem treballant reconeixements gramaticals i vocabulari, situacions del
dia a dia, fent èmfasis en aplicar tot el que anem treballant oralment per mitjà de jocs
i “speaking” per perdre la por i llençar-nos a parlar.
Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

PM22040

ANGLÈS INTERMIG NIVELL 2

Professora: Clara Feliu
Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: Dimecres de 19.30 a 21 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 8
Preu: 240 €

IDIOMES

Curs dirigit als qui ja heu estudiat anglès anteriorment i teniu una base de nivell
A2. Continuarem enfortint aquesta base i avançant per aconseguir entendre i
fer-nos entendre en la llengua anglesa, d'una manera amena i distesa sense
presses i valorant la part oral.
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Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

PM21038

FRANCÈS A1-A2

Professora: Clara Feliu
Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny
Horari: Dijous de 17.45 a 19.15 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 12
Preu: 240 €

Curs dirigit a aquelles persones que ja han fet francès o els agradaria recuperar-lo.
Aprendrem sense presses i adaptar-nos a les necessitats del grup. Dóna’t una altra
oportunitat a traves de jocs, conversa i un xic de gramàtica. Ens ho passarem bé
mentre aprenem!

IDIOMES

Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata
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ALFABETITZACIÓ CATALÀ
Professorat: CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE GIRONA - CFA
Durada: del 28 de setembre al 26 de maig
Horari: Dimecres i divendres de 9.15 a 11.15 h
Edat: Majors de 16 anys
Places: 15
Preu: Gratuït
Curs adreçat a persones adultes no alfabetitzades en alfabet llatí que volen aprendre el
català mentre aprenen, alhora, a llegir i a escriure.
Del 3 al 10 de setembre matricula al CFA o al Centre Cívic

CATALÀ INICIAL – BÀSIC1
Professorat: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA -CNPL
Durada: del 22 de setembre al 15 de desembre
Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
Edat: Majors de 16 anys
Places: 15
Preu: Gratuït
Aprendre i utilitzar expressions, usuals i quotidianes, i frases simples que permetin
interactuar amb altres persones en situacions del dia a dia i en converses, tant a nivell de
comprensió com de parla. Pràctica de la lectura, l’escriptura i adquisició de nou vocabulari.
Cal saber llegir i escriure.

IDIOMES

De l’1 al 15 de setembre, les persones interessades, veniu al Centre Cívic a apuntar-vos per
fer la prova de nivell del dijous 17 de setembre.
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NATURA, ECOLOGIA
I SOSTENIBILITAT

PM21038 PLANIFICA i PREPARA EL TEU HORT ECOLÔGIC
Professor: Albert Piqué
Durada: de l’11 d’octubre al 20 de desembre
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 8
Preu: 54 €

NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Tant si comences de nou o si ja tens hort ecològic des de fa temps, si dissenyes i
planifiques el teu hort o hort urbà, i, prepares la terra, podràs treure el màxim profit del
teu espai de cultiu, millorar el sòl, programar el calendari de plantacions i rotacions de
cultius, millorar les collites, evitar plagues i més...Sessions en petit grup, on resoldre
dubtes i amb materials de suport.
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Organitza: Centre Cívic Pont Major

PM21039

CUIDA I TREBALLA EL TEU HORT ECOLÒGIC (hort Productiu)

Professor: Albert Piqué
Durada: del 21 de març al 6 de juny
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 8
Preu: 66 €

Coneixeràs les feines de l’hort i remenaràs la terra en un hort ! Adquiriràs coneixements
d’agricultura ecològica, acondicionament de la terra, adobs i fertilitzants naturals,
prevenció i tractaments eco de plagues i malalties, control de males herbes, sistemes de
reg, encanyat, calendari de cultius, llavors, planter i sembres de verdures i hortalisses de
temporada i proximitat, i molt més... Curs d’orientació pràctica, sessions en petit grup.
Organitza: Centre Cívic Pont Major

DESCOBRIM ELS PEIXOS DELS NOSTRES RIUS
Professor: Jesús Ríos
Horari: Dissabte de 10 a 12 h
Edat: Tots els públics

Places: 20
Preu: Gratuita
Organitza: La Sorellona

Taller de natura per descobrir els peixos i altra fauna i flora dels rius gironins - en aquest
cas, el Ter a l’alçada de Pont Major - per apreciar el seu valor natural i conèixer les
diferents problemàtiques mediambientals que afecten als rius, com per exemple, les
espècies exòtiques invasores, les barreres, etc...
Les sessions d’aquest curs:
•

5 de novembre

•

14 de gener

•

11 de març

•

6 de maig

NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Les inscripcions es realitzen a través de l’Agenda Municipal.
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INFORMATICA I TIC

INFORMÀTICA
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
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.
1.1 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 2022 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
INSCRIPCIONS
AULA D’INFORMÀTICA

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 2022-2023.
Desprès 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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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.

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

2.4 En les activitats anuals que permeten pagament fraccionat, el primer rebut es pot pagar fins el dia 26 de
setembre i el segon rebut fins el dia 1 de desembre de 2022.
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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DL Gi 1169-2022

CALENDARI DEL CURS 2021 - 2022

INFORMACIÓ. CENTRE CÍVIC PONT MAJOR
Xarxa de Centres Cívics de Glrona
Centre Cívic Pont Major – Pont Major 67-73 – 17007 Girona – Tel. 972 205 244
.
www.girona.cat/ccivics

L-6

Parada de bus urbà
A la Plaça de l’Om (entrada del darrera) i al
carrer Comerç

