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Amb motiu de les restriccions organitzatives derivades de la COVID-19 les
activitats que us proposem es portaran a terme aplicant els criteris
d'aforament, prevenció, i distanciament social establerts per les autoritats.
L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre alguna de les
activitats per causes de força major

EXPLORART NADONS
Professora: Raquel Moron i Alba Tarrida
Durada: del 6 d’octubre al 15 de juny
Edat: de 1 a 2 anys

Places: 14 (totals)
Organitza: Associació ArtCrea

NADONS ( 0-3 ANYS )

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.
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PM20001 - SETMANAL

PM20002 - QUINZENAL

Horari: Dimarts de 17.30 a 18.30 h
Preu: 115 €

Horari: Dimarts de 16.30 a 17.30 h
Preu: 60 €

PM20003

MÚSICA PER A NADONS

Professora: Núria Camps Barber
Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: Dilluns de 17 a 18 h
Edat: de 0 a 2 anys

Places: 10 (10 nadons+1 adult per
nadó)
Preu: 165 €
Organitza: Kerunta en Família

Un espai per compartir en família, a través de la música: cançons, instruments,
balls, jocs...i permetre’ns l’espontaneïtat i l’expressió d’emocions. Alhora,
treballarem aspectes molt importants en aquesta etapa del desenvolupament
de l’infant: àrea vocal auditiva, psicomotricitat, l’expressió corporal, etc. L’Infant
ha de venir acompanyat d’un adult.

BALLA LA MÚSICA: CANTEM I BALLEM
Professora: Judit Sala i Alba Pericot
Durada: del 1 d’octubre al 17 de juny
Horari: Dijous de 17 a 18.30 h
Edat: de 6 a 12 anys

Places: 20
Preu: Gratuït
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Espai de trobada infantil on cantar, crear cançons, ballar i crear coreografies en
grup. Nens i nenes es troben per expressar-se al ritme de la música i passar-ho
bé junts.

ARAB PER A INFANTS :

INFANTIL I JUVENIL ( 3-17 ANYS )

GRUP A: INICIAL
Professora: Chahira Mahdi
Durada: del 2 d’octubre al 19 de juny
Horari: Divendres de 17 a 18 h (6 places)
o de 18,15 a 19,15 h (6 places)
i dissabte de 10 a 11 h (12 places)
Edat: de 6 a 9 anys

Places: 12
Preu: 15 € al mes
Organitza: Associació de Dones per
al Diàleg Intercultural

Lletres: cal·ligrafia i fonètica. Vocabulari: números, dies de la setmana, mesos
de l’any, salutacions, parts del cos, colors, paraules senzilles, cançons infantils
del Marroc...
GRUP B: PRINCIPANTS
Professora: Chahira Mahdi
Durada: del 6 o 8 d’octubre al 19 de juny
Horari: Dimarts de 17 a 18 h (6 places) o
dijous de 17 a 18 h (6 places) i dissabte
de 11,15 a 12,15 h. (12 places)
Edat: de 6 a 9 anys

Places: 12
Preu: 15 € al mes
Organitza: Associació de Dones per
al Diàleg Intercultural

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: Dissabte de 12.30 a 13,30 h.
Edat: de 9 a 12 anys

Places: 13 per grup
Preu: 10 € al mes
Organitza: Associació de Dones per
al Diàleg Intercultural

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...
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INFANTIL I JUVENIL ( 3-17 ANYS )

PM20004 HIP HOP I DANSES URBANES
Professora: Judit Sala
Durada: del 8 d’octubre al 17 de juny
Horari: Dijous de 16 a 17 h.
Edat: de 13 a 17 anys

Vols aprendre a moure't, al ritme de diferents músiques, a l’estil hip hop i
altres danses urbanes?. Ballarem Hip Hop, coneixerem i practicarem diferents
estils com el New Stile, Krump, Breakdance, Looking, Funky, etc...
Treballarem el cos, la memòria coreogràfica, moviments a terra, expressió
corporal i molt més. No t'ho perdis!

PM20005

TEATRE EN FAMÍLIA

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Professora: Carmina Jiménez
Durada: del 7 d’octubre al 26 de maig
Horari: Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Edat: Famílies (infants majors de 7anys )

54

Places: 10
Preu: 10 € anual
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Places: 15 (en total)
Preu: 30 € / família
Organitza: Kerunta en Família

Us agrada el teatre? T’agradaria fer un tast del món de la interpretació en
família?. L’objectiu és divertir-se fent teatre, compartir moments creatius en
família, tot aprenent les normes bàsiques del joc escènic, a través de
l’expressió corporal, la coordinació i el cant.
PM20006

CORAL EN FAMÍLIA

Durada: del 5 d’octubre al 31 de maig
Places: 15 (en total)
Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Preu: 30 € / família
Edat: Famílies (infants majors de 7 anys ) Organitza: Kerunta en Família
Vols compartir una experiència musical amb els teus fills/nets...?
Et proposem una activitat en família, oberta a totes les edats, màgica, divertida,
emocionant, cultural i engrescadora. Dinamitzada amb jocs musicals i
moviment. Si vols aprendre música de manera natural i fàcil, passar-t'ho bé
escoltant, sentint, tocant i cantant, vine amb nosaltres. Estem esperant-te
perquè cantis amb nosaltres!!!

TALLER HALLOWEEN

ACTIVITATS EN FAMÍLIA – FESTES DEL BARRI

Horari: Divendres 30 d’octubre de
16 a 19 h
Edat: De 4 a 12 anys

Places: 30 infants (+ adults acompanyants)
Preu: Gratuït
Organitza: Assoc. Esqueix

Manualitats de Halloween, vine a fer
manualitats que fan por. Diferents racons on
fer punts de llibre, pintures amb fulles de
tardor, maquillatge de por…..
TALLER DE NADAL
Horari: Dilluns 28 desembre
de 11 a 13,30 h
Edat: De 3 a 12 anys (de 3 a 6
anys acompanyats d’un adult)

Places: 30 infants
Preu: Gratuït
Organitza: Assoc. Esqueix

Manualitats de Nadal: Vine a fer el teu fanalet
de Reis i altres decoracions nadalenques

TALLER DE CARNAVAL
Horari: Dissabte 6 de febrer de 16
a 19 h i dissabte 13 de febrer de
11 a 13 h.
Edat: De 4 a 14 anys (de 4 a 6
anys acompanyats d’un adult)

Places: 40 infants
Preu: Gratuït
Organitza: Assoc. Esqueix

Vine a fer-te la teva disfressa de Carnestoltes
per formar part d’una comparsa del Carnaval
del barri.
TALLER DE PASQUA
Horari: Dimarts 30 de març
de 11 a 12 h primer grup, de 12 a 13 h
segon grup i de 13 a 14 h últim grup.

Places: 30 infants (grups de 10)
Preu: Gratuït
Organitza: Assoc. Esqueix

Edat: De 3 a 12 anys (de 3 a 6
anys acompanyats d’un adult)

Decorarem la nostra Mona de Pasqua particular
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA

CUINA EN FAMÍLIA
Professora: Montse Busquets
Horari: Divendres de 18 a 19 h
Edat: De 4 a 12 anys
acompanyats d’un adult.

Places: 10 infants (5 infants + 5 adults)
Preu: 10 € (infant+adult), per cada curs.
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

Gaudiu d'una experiència en família molt enriquidora, on tots aprendreu plegats
receptes tradicionals i boníssimes de temporada, per acompanyar les celebracions
familiars, mentre passeu una estona divertida.
La inscripció es fa en nom del nen/a. El preu és de 10 € per infant i acompanyant
(s’haurà d’anotar en l’inscripció de l’infant. Si s’apunta un altre infant o un adult
pagarà 5€.
PM20007

FEM PANELLETS

Data: 16 d’octubre

PM20008

FEM TORRONS DE XOCOLATA

Data: 11 de desembre

PM20009

DIBUIX I PINTURA. DIVENDRES

DIBUIX I PINTURA

Professora: Mariona Terrats
Durada: del 2 d’octubre al 18 de juny
Horari: Divendres de 10 a 12 h
Edat: Majors de 18 anys

77

Places: 13
Preu: 151,8 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

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.

PM20010

DIBUIX I PINTURA. DIMECRES (Avançat)

Professora: Mariona Terrats
Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: Dimecres de 9.30 a 12 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 12
Preu: 189,75 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

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.

DIBUIX I PINTURA

P20011

AQUAREL·LA

Professora: Laura Miras
Durada: del 2 d’octubre al 18 de juny
Horari: Divendres de 18 a 20 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 14
Preu: 115,5 € *preu bonificat
Organitza: Centre Cívic Pont Major

A partir d’una idea, làmina o proposta pictòrica concreta aprendrem a desenvolupar
la tècnica de l’aquarel·la tot realitzant diversos exercicis per descobrir, per una
banda, els materials, tipus de paper i pinzells i, alhora, les tècniques de
transparència dels colors a l'aigua, de degradat del color, de captar la llum, etc.

CERÀMICA CREATIVA

MANUALITATS

Professora: Fanny Leymat
Edat: Majors de 18 anys

Places: 7
Preu: 120 € (Cada curs semestral)

Independentment del vostre nivell, en un ambient relaxat i obert a la creativitat,
modelareu el fang creant peces personals. Treballareu el volum i el color amb
diferents tipus d’argiles descobrint, i profunditzant en diferents tècniques:
modelatge, plaques, pessic, ordit, motlle, etc.- I de decoració : engalbes o terres
de colors, barreja de fangs, esgrafiats, textures, etc.- i, la seva combinació.
El grup reduït permet una atenció personalitzada. Al ser independents, us podeu
apuntar a un dels dos o a tots dos. Organitza: Associació BlauBlau
PM20012

1r SEMESTRE

Durada: del 6 d’octubre al 2 de febrer
Horari: Dimarts de 18,30 a 20,30 h

Entre altres coses, us proposarem modelar una escultura, peces amb placa tipus
plat o cilindre, i allò que decidiu crear, les quals decorarem.

PM20013
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2n SEMESTRE

Durada: del 16 de febrer a l’1 de juny
Horari: Dimarts de 19 a 21 h

Us proposarem realitzar un projecte d’escultura mural (maqueta, realització i
decoració de la peça) a partir d’un tema decidit entre tots. També podràs fer
escultures o peces útils i artístiques.

TARDES DE FILS I AGULLES:
Espai de trobada de costura - dimecres 16 h
Ho organitza: Cossidores de Pont Major
Places: 12
Preu: Gratuït
Espai de trobada de costura on cosir i passar-ho bé juntes
PM20014

ACTIVITAT FÍSICA TERAPÈUTICA

Professora: Carme Hernández
Durada: de l’1 d’octubre a 17 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h
Edat: Majors de 18 anys
Places: 30 - Preu: 110 €
Organitza: Col·lectiu de dones La Cata

ACTIVITATS FÍSIQUES

Activitat enfocada a mantenir el bon estat de salut i forma física: to muscular,
flexibilitat, moviment de les articulacions, etc. Amb execució harmònica de sèries
de moviments corporals, exercicis de tai-txi, estiraments i altres d’específics
treballarem el nostre cos. També es practicaran exercicis de relaxació
PM20015

GIMNÀSTICA INTEGRAL, ESTIRAMENTS,
HIPOPRESSIUS I AERÒBIC

Professora: Carme Hernández
Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21 h
Edat: Majors de 18 anys

Amb música treballem ritmes de forma aeròbica combinats amb la respiració.
També farem exercicis hipopressius i estiraments en moviment. Tot plegat, amb
l’objectiu d’estar en forma, mantenir la nostra flexibilitat corporal i enfortir el sòl
pelvià i la paret abdominal. Es realitza al Pabelló de Pont Major
PM20016

IOGA KUNDALINI

Professora: Laura Hom
Durada: del 5 d’octubre al 14 de juny
Horari: Dilluns de 19.30 a 21 h
Edat: Majors de 18 anys
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Places: 30
Preu: 110 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

Places: 13
Preu: 150 €
Organitza: Espais Humans

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 bona oportunitat per
rebaixar els nivells d’estrès i augmentar la concentració.

ACTIVITATS
FÍSIQUES
MANUALITATS

PM20017

HIPOPRESSIUS MATINALS mètode LPF

Professora: Carla Martin
Durada: del 15 de març al 14 de juny
Horari: Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 11
Preu: 33 € * preu bonificat
Organitza: Centre Cívic Pont Major

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.
PM20018

BALLS DE SALÓ. NIVELL 1 (PER PARELLES)

Professor: Manel Bonilla
Durada: de l’1 d’octubre al 15 d’abril
Horari: Dijous de 19.30 a 20.30h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 12 parelles (24 persones)
Preu: 70 € per persona
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

DANSA I BALLS

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”, Txa-txa-txa, Swing, Rumba
Bolero, Pas doble, vals, i més... (Cal parella per fer la inscripció)
PM20019

BALLS DE SALÓ. NIVELL 2 (PER PARELLES)

Professor: Manel Bonilla
Durada: de l’1 d’octubre al 15 d’abril
Horari: Dijous de 20.30 a 21.30h
Edat: Majors de 18 anys

Adreçat a parelles que hagin fet el primer nivell o que coneguin els passos bàsics
de la majoria de balls. Ampliarem coneixements, afegint noves figures per fer el
ball més complet i divertit. (Cal parella per fer la inscripció)

PM20020

SEVILLANES ADULTS

Professora: Noemí Osorio
Durada: del 2 d’octubre al 16 d’abril
Horari: Divendres de 19.30 a 20.45 h
Edat: Majors de 16 anys
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Places: 12 parelles (24 persones)
Preu: 70 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

Places: 20
Preu: 100 €
Organitza: Foment de la dansa
internacional

Aprèn a ballar sevillanes en bona companyia.Tipus, posició corporal, passos
bàsics i coordinació de braços i peus. Aprèn a ballar sevillanes o a perfeccionar
el que ja saps mentre passem una bona estona.

PM20021 LINDY HOP – PRINCIPIANTS 1
Professors: Laura i Tomy
Durada: del 5 d’octubre al 11 de gener
Edat: Majors de 18 anys
Horari: Dilluns de 20 a 21h

Places: 10 parelles (20 persones)
Preu: 60 € al trimestre
Organitza: Associació Cultural Jazz
de Girona
Curs pensat per a parelles que comencen i no han ballat mai Lindy Hop.
Aprendràs els passos més bàsics i s'anirà avançant per a ballar lindy hop amb
fluïdesa i tranquil·litat. Cal apuntar-se amb parella

PM20022 LINDY HOP – PRINCIPIANTS 2
Professors: Laura i Tomy
Durada: del 5 d’octubre al 11 de gener
Edat: Majors de 18 anys
Horari:Dilluns de 21 a 22h

DANSA I BALLS

Places: 10 parelles (20 persones)
Preu: 60 € al trimestre
Organitza: Associació Cultural Jazz
de Girona
Curs per aprendre a ballar Lindy Hop per a aquelles parelles que porten un
trimestre ballant. Cal apuntar-se amb parella
PM20023

LINDY HOP – PRINCIPIANTS 3

Professors: Micol i Laura
Durada: del 7 d’octubre al 16 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
Organitza: Assoc. Cultural Jazz de Girona

Curs per aprendre a ballar Lindy Hop per a aquelles parelles que porten dos
trimestres ballant (han fet anteriorment el curs de Principiants 1 i Principiants 2)
Cal apuntar-se amb parella
PM20024

LINDY HOP – INTERMIG

Professors: Micol i Laura
Durada: del 7 d’octubre al 16 de
desembre
Horari: Dimecres de 21,15 a 22,15 h

Edat: Majors de 18 anys
Places: 10 parelles (20 persones)
Preu: 60 € al trimestre
Organitza: Assoc. Cultural Jazz de Girona

Aquest curs està pensat per a tots aquells que porten més d’un any ballant (és
a dir; que han fet els tres trimestres de principiants) i volen seguir aprenent
nous passos i millorar la connexió amb la parella. Cal apuntar-se amb parella
BALLA LA MÚSICA (Dones):
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Espai de trobada - dijous 15 a 16 h - Durada: del 14 de gener al 25 de març
Ho organitza: Centre Cívic Pont Major Places: 25 Professora: Judit Sala
Espai de trobada de dones del barri on ballar, expressar-se lliurement al ritme de
diferents músiques, fer exercici (estiraments, tonificació ) i proposar activitats per
compartir. Vine a gaudir del “teu moment”, passar-ho bé i relacionar-te al voltant de
la dansa. Gratuït

DANSA I BALLS

PM20025

CUINA FÀCIL DEL DIA A DIA (OCTUBRE)

Professora: Montse Busquets
Durada:5, 19 i 26 d’octubre
Horari: Dilluns de 20 a 22 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 11
Preu: 30 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

Receptes senzilles i amb productes de temporada. Aprendràs diferents plats del
menú diari per fer les receptes a casa.*
PM20026

CUINA DE NADAL

Professora: Montse Busquets
Durada: 14 i 21 de desembre
Horari: Dilluns de 20 a 22 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 11
Preu: 25 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

CUINA

Sorprèn al teus, encara que la cuina no és el que més t’agradï, vine a aprendre
receptes fàcils per llepar-se els dits: Aperitius salats, entrants de festa, rostits,
postres de Nadal... *
PM20027

CUINA BONA, COMPLETA I ECONÒMICA

Professora: Montse Busquets
Durada: 1,8,18 i 22 de març
Horari: Dilluns de 20 a 22 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 11
Preu: 40 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

Aprendràs a fer els plats senzills de cada dia que agraden a tots i són, alhora,
complets, fàcils de fer i econòmics.
Podràs comprovar que amb pocs diners es pot menjar molt bé.*
PM20028 CUINA TRADICIONAL CATALANA
Professora: Montse Busquets
Durada: 3,10,17 i 31 de maig
Horari: Dilluns de 20 a 22 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 11
Preu: 40 €
Organitza: Col·lectiu de dones La
Cata

Farem receptes de la cuina de casa nostra, amb producte local i de
temporada, que cal conèixer estimar i preservar.

* Et facilitarem noves receptes. Degustació al final del taller. Si un dia no
pots venir, pots lliurar el teu lloc a una altra persona. T'ho perdràs?
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PM20029

PASTISSERIA (TARDOR)

Professor: Lluís Blanch
Places: 12
Durada: 4,11, 18 i 25 de novembre
Preu: 40 €
Horari: Dimecres de 20 a 22 h
Organitza: Col·lectiu de dones La
Edat: Majors de 18 anys
Cata
Aprenem com fer a casa pastisseria dolça i salada, per aperitius, bufets o
celebracions: canapès originals, rebosteria i exquisideses diferents als cursos
antreriors. Es farà tastet degustació al final.
PM20030

PASTISSERIA (HIVERN)

Professor: Lluís Blanch
Places: 12
Durada: 3,10,17 i 24 de febrer
Preu: 40 €
Horari: Dimecres de 20 a 22 h
Organitza: Col·lectiu de dones La
Edat: Majors de 18 anys
Cata
Que bones són les postres! Aprèn a fer-ne de manera fàcil i senzilla: galetes
dolces, pastes salades, pastíssos nadalencs. Receptes noves i tastet final.

CUINA

PM20031

NUTRICIÓ I SALUT: LLAVORS COMESTIBLES

Professora: Jennifer Nebrea
Places: 12
Durada: Dilluns 12 d’abril
Preu: 8 €
Horari: de 18 a 20 h
Organitza: Centre Cívic Pont Major
Edat: Majors de 16 anys
La quinoa, txia, lli, sèsam, pipes (carabassa, gira-sol...) ens aporten beneficis
nutricionals, reconstituents i en la prevenció de malalties: vitamines, minerals
(calci, magnesi, ferro...) omega-3 i 6, proteïnes, etc. En cuinarem i tastarem.
PM20032

NUTRICIÓ I SALUT: BROTS I GERMINATS

Professora: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 19 abril
Horari: de 18 a 20 h
Edat: Majors de 16 anys

Places: 12
Preu: 8 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Els brots i germinats són aliments biogènics que aporten energia vital capaç
de generar i regenerar l’organisme. Aprendràs a germinar i fer brotar llavors,
en aire i en terra i diferents tipus de germinats que pots introduir en la teva
alimentació i a fer-los servir en els teus plats diaris. Receptes i tastets.
PM20033

NUTRICIÓ I SALUT: FERMENTACIÓ D’ALIMENTS

Professor: Jennifer Nebrea
Durada: Dilluns 26 d’abril
Horari: de 17 a 20 h
Edat: Majors de 16 anys
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Places: 12
Preu: 12 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Les begudes i aliments fermentats són beneficiosos i nutritius. Aprendràs a fer
massa mare (per fer pa, pastes...) quefir, formatge vegetal, xucrut, kombutxa,
salmorres, etc. Receptes i tastets.

PM20034

ANGLÈS. (NIVELL A1)

Professora: Clara Feliu
Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Horari: Dijous de 19.30 a 21 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 12
Preu: 220 €
Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

Curs dirigit a tots aquells que teniu alguna noció d'anglès a un nivell bàsic A1.
A un ritme pausat, anirem treballant coneixements 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.

IDIOMES

PM20035

ANGLÈS. NIVELL 2 (INTERMIG)

Professora: Clara Feliu
Durada: del 7 d’octubre al 16 de juny
Horari: Dimecres de 19.30 a 21 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 12
Preu: 220 €
Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

Curs dirigit als qui teniu una base de nivell A2. Continuarem enfortint aquesta
base i avançant per aconseguir més vocabulari, entendre què ens diuen i fernos entendre en la llengua anglesa. T’ajudem a adquirir confiança a parlar.
PM20036

FRANCÈS NIVELL 1

Professora: Clara Feliu
Durada: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Horari: Dijous de 18.30 a 19.30 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 12
Preu: 150 €
Organitza: Col·lectiu de Dones La Cata

Tant pels que teniu nocions de Francès i el voleu “refrescar”, com pels que no,
ens trobarem per llançar-nos a parlar, explicarem la gramàtica, però, sobretot
treballarem l’escolta i l’expressió oral, sense presses i amb jocs de conversa.
Consolidarem vocabulari i expressions bàsiques, tot passant una bona estona
mentre aprenem!
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ALFABETITZACIÓ CATALÀ

IDIOMES

Professorat: CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE GIRONA - CFA
Durada: del 28 de setembre al 31 de maig
Horari: Dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h
Edat: Majors de 16 anys
Places: 25 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 - BÀSIC
Professorat: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA -CNPL
Durada: del 29 de setembre al 22 de desembre
Horari: Dimarts i dijous de 9.15 a 11.15 h
Edat: Majors de 16 anys
Places: 14 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.

MEMÒRIA
AULA D’INFORMÀTICA

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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PM20037

MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN

Durada: del 13 d’octubre al 27 d’abril
Horari: Dimarts de 15.30 a 16.30 h
Edat: Gent Gran

Places: 14
Preu: 15 €
Organitza: Xarxa de Centres Cívics

Activitats d’entrenament de la memòria: consells pràctics, jocs, exercicis escrits,
orals, visuals amb els objectius de mantenir-se actiu mentalment, recordar,
retenir informació. Prevenir les pèrdues de memòria. Promoure l’autonomia de
les persones grans. Detectar i diagnosticar situacions de pèrdues de memòria i
d’habilitats cognitives. Estimular el treball mental i els hàbits saludables.

PM20038 PLANIFICA i PREPARA EL TEU HORT ECOLÔGIC

NATURA, ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Professor: Albert Piqué
Durada: del 13 d’octubre al 19 de gener
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h
Edat: Majors de 18 anys

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.
PM20039

CUIDA I TREBALLA EL TEU HORT ECOLÒGIC

Professor: Albert Piqué
Durada: del 16 de març al 8 de juny
Horari: Dimarts de 19 a 20.30 h
Edat: Majors de 18 anys

Places: 7
Preu: 72 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

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.

PM20040

COSMÈTICA NATURAL I ECOLÒGICA

Professora: Mercè Serra
Durada: 6 i 13 de maig
Horari: Dijous de 18.30 a 20 h
Edat: Majors de 18 anys
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Places: 7
Preu: 72 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Places: 12
Preu: 25 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major

Aprendràs com es fan, de manera casolana, preparats per a la pell amb olis
essencials, aigues florals i altres ingredients naturals, biològics, lliures de químics
i de qualitat: cremes nutritives i reparadores, loció corporal, aigua de roses, loció
antimosquits, desodorant de salvia, protector solar…

2020/21
Un dissabte al mes veniu a la LUDOSALA, un espai
lúdic per a tothom on jugar a jocs de tota mena: de
taula clàssics, de taula moderns, d’enginy, d’estratègia,
de construcció, jocs narratius... i on participar en
propostes juganeres...Us esperem!
10 d'octubre, 14 de novembre, 12 de desembre, 9 gener,
20 de març , 10 d'abril, 15 de maig i 12 de juny
De les 17 a les 19 h

AULES D’INFORMÀTICA DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS
Formació i suport en informàtica, xarxes socials, internet i accés a les noves
tecnologies adaptat al teu nivell i a les teves necessitats i demandes.

INFORMATICA I TIC

Cursos iniciació a la informàtica (ofimàtica), informàtica bàsica, Internet i correu electrònic
(es poden realitzar els cursos seguits en format itinerari formatiu)
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Monogràfics Específics i diversos per a qui vol avançar i saber-ne més:
·
·
·
·

Programes i aplicacions: Excel, videotrucades, disseny cartells...
Xarxes socials Instagram, Facebook, Twitter...
Internet traductors, mapes, Youtube...
Funcionament i manteniment del mòbil i tauleta: alliberar memòria, connectar-se
a una Xarxa Wi-Fi, WhatsApp, fotos digitals, posar informació al núvol, aplicacions..

Aula oberta. Amb ordinadors a la vostra disposició per a fer treballs, consultes i gestions.
Aula oberta de suport a la recerca de feina.
Servei de suport personalitzat en tràmits telemàtics a serveis públics, organismes
oficials i administració pública: Donar-se d'Alta com a demandant de serveis, demanar cita
prèvia, obtenir o renovar documentació (signatura digital, IDCAT, DARDO...), etc.
Més informació al Centre Cívic. Fulletó informatiu a part. Inscripcions a partir d’
octubre.

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 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
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 2020-2021.
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 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
−
−
−
−
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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.

CALENDARI DEL CURS 2020 - 2021

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

