CASAL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN

2017·2018

cursos
i tallers
CASAL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN

INSCRIPCIONS

A l’OIAC (cursos de pagament)
Amb carnet de jubilat:
dijous 14 de setembre

Amb carnet d’usuari (verd):
divendres 15 de setembre

A l’Oficina del Casal
(cursos gratuïts)

Amb carnet de jubilat:
dimarts 12 de setembre
Amb carnet d’usuari (verd):
dimecres 13 de setembre

Inici cursos: octubre 2017

PRESENTACIÓ
Benvolguts i benvolgudes,
Som a finals d’estiu, a les portes de decidir allò que voldrem fer
durant el nou curs que aviat començarà. Per això, hem tornat a
editar el programa d’activitats i cursos que s’organitzen des del
Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret per a la temporada
2017-2018. Un programa pensat i adreçat a tots vosaltres.
La vellesa, entesa com a procés amb nous reptes i noves
oportunitats, ha d’esdevenir una experiència rica i positiva
de saviesa, d’autonomia, de participació, de creativitat i de
plenitud. Per això, aquí trobareu una bona oferta d’activitats
i propostes perquè el nostre objectiu és posar al vostre abast
totes les eines necessàries perquè continueu aprenent coses
noves, compartiu les vostres aficions, milloreu les vostres
habilitats, accediu a l’activitat cultural de Lloret i transmeteu
els vostres coneixements.
De ben segur que en aquest programa hi trobareu propostes que
s’adapten a les vostres preferències i a les vostres inquietuds:
cursos d’idiomes, de teatre, de guitarra, de cultura general, de
cant, de tècniques florals, de manualitats, d’informàtica... Tots
aquests cursos i tallers que un any més es posaran en marxa el
proper mes d’octubre són un reflex del vostre paper actiu en la
societat. Són un reflex del dinamisme que us caracteritza. Per
això vull expressar el meu profund agraïment a tots vosaltres,
usuaris del casal Municipal de la Gent Gran i als tècnics
municipals, que feu possible, dia a dia, que la nostra Gent Gran
tingui una vellesa més digna i més feliç.
Des de l’esperança i el convenciment que aquesta oferta
d’activitats i propostes per al curs 2017-2018 us serà
d’utilitat i hi trobeu l’activitat que més s’adeqüi a les vostres
necessitats, gustos i inquietuds, rebeu una cordial salutació.
Albert Robert i Ribot
Regidor del Casal Municipal
de la Gent Gran de Lloret

INSCRIPCIONS A L’OIAC
(baixos Ajuntament) de 8.30 a 15 h
CURS

D’INFORMÀTICA

01

Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: 2 hores setmanals (ordinador fix o portàtil)

NIVELL
BÀSIC Dimarts i dijous: de 10 a 11 h, de 13 a 14 h
		
		 Dimecres i divendres: de 9 a 10 h, de 12 a 13 h

NIVELL AVANÇAT
1 Dimarts i dijous: de 9 a 10 h, de 12 a 13 h
		
		 Dimecres i divendres: d’11 a 12 h

NIVELL AVANÇAT
2 Dimarts i dijous: d’11 a 12 h
		

(imprescindible haver cursat
		 Dimecres i divendres: de 10 a 11 h
nivell avançat 1)

02

NO
VE
TA
T!

Preu: 14 €

TALLER DE

SHIBORI
TENYIR SEDA

Duració: d’octubre a desembre de 2017
Horari: dimarts, de 15.30 a 17.30 h

03

NO
VE
TA
T!

Preu: 14 €

TALLER

D’AMIGURUMIS

Duració: d’octubre a desembre de 2017
Horari: divendres, de 15.30 a 17.30 h
Preu: 14 €

04

TALLER DE

PUNTES DE COIXÍ
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dilluns, de 15.30 a 17.30 h
Preu: 14 €

05

TALLER DE

PATCHWORK
Duració: d’octubre a desembre 2017
		
NIVELL INICIAL: dimarts, de 17.30 a 19.30 h
		 NIVELL AVANÇAT: dilluns, de 10.30 a 12.30 h
Preu: 14 €

06

TALLER DE

CERÀMICA
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dimecres, de 16 a 18 h
Preu: 14 €

07

TALLER DE

CERÀMICA O VIDRE
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dimecres de 18 a 20 h
Preu: 14 €

08

TALLER DE

PINTURA SOBRE ROBA
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dilluns de 17.30 a 19.30 h
Preu: 14 €

09

TALLER DE

PINTURA I DIBUIX
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dijous, de 16 a 18 h o de 18 a 20 h
Preu: 14 €

10

CURS

D’ANGLÈS

VOCABULARI I CONVERSA

Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: dilluns, de 15.30 a 17 h
Preu: 14 €

11

CURS DE

FRANCÈS

VOCABULARI I CONVERSA

Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: divendres, de 15.15 a 16.45 h
Preu: 14 €

12

CURSOS DE

SEVILLANES

(LOCAL SOCIAL CASA DE CÚLLAR)

Duració: d’octubre a desembre 2017
NIVELL INICIAL: dimarts i dijous, de 10 a 11 h
		 NIVELL AVANÇAT: dimarts i dijous, d’11 a 12 h
Preu: 14 €

13

CURS DE

GUITARRA
Duració: d’octubre a desembre 2017
Horari: divendres, de 17 a 19 h
Preu: 14 €

AN
UA
L

14

CURS DE

BALLS EN LÍNIA

(PAVELLÓ ESPORTIU DEL MOLÍ)

Duració: d’octubre 2017 a març 2018
Horari: dimecres, de 16 a 17 h

15

AN
UA
L

Preu: 14 €

CURSOS DE

COUNTRY

(AL PAVELLÓ ESPORTIU DEL MOLÍ)

Duració: d’octubre 2017 a març 2018
		
COUNTRY BÀSIC: dilluns, d’11.15 a 12.15 h
		 COUNTRY AVANÇAT: divendres, d’11.15 a 12.15 h

16

AN
UA
L

Preu: 14 €

CURS DE

ZUMBA SÈNIOR
(AL PAVELLÓ DEL MOLÍ)

Duració: d’octubre 2017 a març 2018
Horari: dimecres, d’11.15 a 12.15 h
Preu: 14 €

*El preu dels cursos no inclou el material

INSCRIPCIONS A L’OFICINA DEL CASAL

17

NO
VE
TA
T!

Horari de 10 a 13 h
TALLER DE

TÈCNIQUES FLORALS

Sessions: 16/10/17: CONFECCIÓ DE CENTRES NATURALS
		06/11/17: KOKEDAMA (tècnica japonesa)
		11/12/17: CENTRES NADALENCS
Horari: de 16 a 18 h
Preu: gratuït. Preu del material: 5€ per cada sessió,
		 a abonar en el moment de la inscripció

18

TALLER DE

TEATRE

(AL TEATRE MUNICIPAL)

Duració: d’octubre 2017 a abril 2018
Horari: dimarts, de 19 a 21h i dijous de 19.30 a 21.30 h
Preu: gratuït

19

TALLER DE

MEMÒRIA
Duració: d’octubre 2017 a maig 2018
NIVELL 1: dimecres, de 10 a 11.30 h o de 11.30 a
		 13 h, al Casal Municipal de la Gent Gran
		
NIVELL 2: dimecres, de 15 a 16.30 h,
		 al Casal Municipal de la Gent Gran;
		 o dimecres de 16 a 17.30 h al Centre Cívic el Rieral
		 (Nivell 1 i 2)
Preu: gratuït. Preu del material: 10€ a abonar
		 en el moment de la inscripció

* les persones que s’inscriguin per primera vegada a aquest curs,
		 hauran de fer una prova de nivell el dia 20/09 a les 10 h.

20

TALLER DE

REPÀS DE CULTURA GENERAL
Duració: d’octubre 2017 a maig 2018
Horari: divendres, de 10 a 11.30 h
Preu: gratuït. Preu del material: 3€ a abonar en el
		 moment de la inscripció

21

CORAL TOT COR
Duració: de setembre 2017 a juliol 2018
Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 17 h
Preu: gratuït

INFORMACIÓ
OFICINES DEL CASAL

Plaça Pere Torrent, 2, 1r pis · Tel. 972 37 25 36

Per a les inscripcions cal presentar:

DNI i carnet de jubilat o d’usuari del casal.
No es farà cap inscripció amb la documentació incompleta.
Cada persona podrà inscriure un màxim de dues persones.
LES PLACES SÓN LIMITADES
*a cadascun dels cursos i tallers caldrà un nombre mínim
d’inscripcions per a poder-los portar a terme.
* les baixes s’hauran de tramitar abans del dia 30 de setembre.

ES FARAN LES SEGÜENTS REDUCCIONS:
Per la inscripció a 2 cursos: reducció de 3€
per la inscripció a 3 cursos: reducció de 5€
per la inscripció a 4 cursos: reducció de 7€
per la inscripció a 5 o més cursos:
reducció de 2€ addicionals per a cada curs de més.

CASAL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN

