TARDOR 2020

CURSOS

I TALLERS

Benvolguts veïns i veïnes,
La Xarxa de Centres Cívics juntament amb el Casal Municipal de
la Gent Gran de Lloret de Mar presenten la nova programació dels
cursos i activitats que es duran a terme enguany amb un grapat
d'activitats adaptades a la nova normalitat.
Aquest primer llibret de la temporada 2020-2021 recull l'oferta del
Casal Municipal de la Gent Gran i dels centres cívics de la nostra
població per a aquesta tardor. Una oferta d'allò més completa amb
l'objectiu de satisfer els gustos i preferències de tots els lloretencs
i lloretenques.
Estem davant d’un any excepcional a causa de la pandèmia de la
COVID-19. Per això hem gestionat aquesta oferta de forma rigorosa:
hem extremat les mesures preventives i limitat els aforaments de
totes les activitats. L'agenda d'activitats, però, manté els mateixos
objectius de cada any: oferir un gran ventall d’activitats, donar
resposta a la demanda tradicional de cursos i tallers, i consolidar
l'orientació dels equipaments municipals com a espais per
potenciar les relacions ciutadanes.
Gaudiu d’aquests cursos i activitats, que us permetran aprendre i
desenvolupar noves habilitats a banda de conèixer persones noves.
Per a qualsevol dubte o proposta, no dubteu a contactar amb
nosaltres.
Us rebrem amb els braços ben oberts!

Arantxa Jiménez Campayo

Lara Torres Lledó

Regidora de la Gent Gran
ajimenez@lloret.cat

Regidora de Participació Ciutadana
ltorres@lloret.cat
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Inscripcions en línia
www.lloret.cat

Entreu al web:
Seguiu les instruccions de les imatges:

PAS 1: Cliqueu al bàner de les inscripcions.

PAS 2: Identiﬁqueu-vos amb el vostre certiﬁcat IdCat mòbil.
• Per obtenir per primera vegada l’IdCat mòbil es requerirà:
- DNI, targeta sanitària, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic
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PAS 3: Cliqueu a Inscripcions a cursos.

PAS 4: Trieu el curs i seguiu les indicacions. Es necessita targeta
de crèdit per a tots els cursos i, si escau, Carnet Jove o carnet de
jubilat de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Assistència telefònica al:

93 026 72 25
de dilluns a divendres de 8 a 20 h

Correu electrònic:

servei_suport@tictools.es
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Activitats del Casal
municipal de la gent gran
Informació sobre les inscripcions

Amb carnet de jubilat
21 al 27 setembre de 2020
80% de les inscripcions

Amb carnet de jubilat
28 al 30 setembre de 2020
Amb carnet d'usuari (verd)
1 al 2 d'octubre de 2020
20% de les inscripcions

Per les inscripcions presencials, és imprescindible demanar
cita prèvia a les oﬁcines del Casal, al telèfon 972 37 25 36 (de
dilluns a divendres de 9 a 15 h) o per internet a:
citaprevia.lloret.org
Cal presentar DNI, carnet de jubilat o de persona usuària del
Casal (verd) i targeta de crèdit per a fer el pagament.
Cal respectar els dies assignats per a cada tipus de carnet.
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INFORMÀTICA
Professorat: Acadèmia d’informàtica Sistemes Linux Lloret de Mar
Lloc: Aula d’informàtica del Casal Municipal de la Gent Gran

Informàtica inicial
Farem ús del sistema operatiu (Windows) i les seves aplicacions
(navegador d’Internet, Paint, calculadora, WordPad, etc.). Coneixerem
el maquinari i programari més utilitzat a la informàtica.

Horari: dimecres i divendres de 9 a 11 h
Dates: del 7 d’octubre al 6 de novembre 2020

Preu: 14€

Internet
Coneixerem diferents navegadors i les seves opcions (navegació
privada, marcadors, historial i galetes, etc.). Farem ús del correu
electrònic, cerques eﬁcients, compres en línia, etc.

Grup 1 Horari: dimecres i divendres d’11 a 13 h
Dates: del 7 d’octubre al 6 de novembre 2020

Grup 2 Horari: dimecres i divendres de 9 a 11 h
Dates: de l'11 de novembre al 16 de desembre 2020

Preu: 14€ per grup

Eines de Google
Coneixerem les aplicacions que Google posa al nostre abast: Google
Drive, emmagatzematge al núvol, crear documents i compartir-los,
calendari electrònic, Google Fotos, Google Maps, etc.

Horari: dimarts i dijous de 9 a 11 h
Dates: del 6 d’octubre al 5 de novembre 2020

Preu: 14€
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Ofimàtica
Farem ús de les principals eines d’oﬁmàtica: Word per escriure, Excel
per fer càlculs i PowerPoint per crear presentacions.

Horari: dimarts i dijous d’11 a 13 h
Dates: del 6 d’octubre al 5 de novembre 2020

Preu: 14€

Smartphones amb Android
Aprendrem a utilitzar el mòbil de manera eﬁcient, instal·lar aplicacions,
conﬁgurar el mòbil, connectar-nos a una xarxa, funcionament dels
programes més utilitzats (WhatsApp, correu electrònic, etc.)

Grup 1 Horari: dimarts i dijous de 9 a 11 h
Dates: del 10 de novembre al 15 de desembre 2020

Grup 2 Horari: dimarts i dijous d’11 a 13 h
Dates: del 10 de novembre al 15 de desembre 2020

Preu: 14€ per grup

Gestions en línia
Esbrinarem què necessitem per fer gestions en línia: certiﬁcats digitals,
demanar cita prèvia, cita al metge, descarregar certiﬁcats, comunicarnos amb l’administració i fer tràmits per Internet d’una manera senzilla
i eﬁcient.

Horari: dimecres i divendres d’11 a 13 h
Dates: de l'11 de novembre al 16 de desembre 2020

Preu: 14€
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llengües
Professora: Brigitte Souren - Escola d’idiomes Flynt Education Lloret
Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran

Francès: Vocabulari i conversa
Horari: divendres de 16.30 a 18 h
Dates: del 9 d’octubre al 18 de desembre 2020

Preu: 14€

Anglès: Vocabulari i conversa
Nivell inicial Horari: dimarts de 16.30 a 18 h
Dates: del 6 d’octubre al 15 de desembre 2020

Nivell avançat Horari: dimecres de 16.30 a 18 h
Dates: del 7 d’octubre al 16 de desembre 2020

Preu: 14€ per nivell

balls i música

NOVETAT

Activitats físiques i balls
Professora: Ainhoa Peris - Escola Dance & Fitness Lloret de Mar
Activitats bàsiques de manteniment i sessions d’estiraments, pilates,
zumba, etc. amb suport musical, amb l’objectiu de tenir una bona
condició física.

Lloc: Pavelló Esportiu del Molí
Horari: dimecres d’11.15 a 12.15 h i dijous de 15.30 a 16.30 h
Dates: del 14 d’octubre al 17 de desembre 2020

Preu: 14€
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Sevillanes
Professor / -a: Escola Dance & Fitness Lloret de Mar
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Nivell inicial Horari: dimarts i dijous de 10 a 11 h
Dates: del 13 d’octubre al 17 de desembre 2020

Nivell avançat Horari: dimarts i dijous d’11 a 12 h
Dates: del 13 d’octubre al 17 de desembre 2020

Preu: 14€ per nivell

Balls en línia
Professorat: Escola Dance & Fitness Lloret de Mar
Lloc: Pavelló Esportiu del Molí
Horari: dilluns i dimecres de 16 a 17 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre 2020

Preu: 14€

Guitarra
Professor: Manel Alsina
Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal

Nivell inicial Horari: dilluns de 15.45 a 17.45 h
Dates: del 19 d’octubre al 14 de desembre 2020

Nivell avançat Horari: dilluns de 17.45 a 19.45 h
re 2020
Dates: del 19 d’octubre al 14 de desembre

Preu: 14€ per nivell
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manualitats
Ceràmica de corda seca

NOVETAT

Professora: Rosa Serrano
Dibuixarem i pintarem amb esmalts ceràmics per obtenir boniques
rajoles aplicant la tècnica de les cordes seques, que ens permetrà un
relleu diferenciat entre els colors.

Lloc: Aula de manualitats del Casal Municipal de la Gent Gran
Horari: dilluns de 18 a 20 h
Dates: del 19 d’octubre al 14 de desembre 2020

Preu: 14€

Patchwork nivell avançat
Professora: Mari Carmen Mozo
Lloc: Aula de manualitats del Casal Municipal de la Gent Gran

Grup 1 Horari: dimecres de 16 a 18 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre 2020

Grup 2 Horari: dimecres de 18 a 20 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre 2020

Preu: 14€ per grup

Puntes de coixí
Professora: Rosa Carrasco
Lloc: Aula de manualitats del Casal Municipal de la Gent Gran
Horari: dimarts de 16 a 18 h
Dates: del 13 d’octubre al 15 de desembre 2020

Preu: 14€
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Pintura i dibuix
Professora: Stella Gonzalez

Grup 1 Horari: dijous de 16 a 18 h.
Lloc: Aula de manualitats el Casal Municipal de la Gent Gran
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre 2020

Grup 2 Horari: dijous de 18 a 20 h.
Lloc: Aula de manualitats el Casal Municipal de la Gent Gran
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre 2020

Grup 3 Horari: dijous de 10 a 12 h
Lloc: Bar de la Biblioteca Municipal
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre 2020

Preu: 14€ per grup

Amigurumis
Professora: Lourdes Pagès

Nivell inicial Horari: divendres de 10 a 12 h
Lloc: Bar Biblioteca Municipal
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre 2020

Nivell avançat
Grup 1: Horari: divendres de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Aula de manualitats del Casal Municipal de la Gent Gran
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre 2020

Grup 2: Horari: divendres de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Aula de manualitats del
Casal Municipal de la Gent Gran
Dates: del 16 d’octubre
al 18 de desembre 2020

Preu: 14€ per nivell i grup
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Notes
• Les inscripcions presencials es faran únicament al Casal Municipal
de la Gent Gran i al Centre Cívic del Rieral, mitjançant cita prèvia.
Per a la inscripció als cursos del Casal caldrà presentar DNI, carnet
de jubilat o de persona usuària del Casal (cal respectar els dies
assignats a les persones amb cada tipus de carnet) i targeta de
crèdit per efectuar el pagament. No es farà cap inscripció amb la
documentació incompleta. Cada persona podrà inscriure un màxim
de dues persones.
• No es faran les classes que caiguin en dia festiu. Aquestes classes
en cap cas seran de caràcter recuperable.
• Els preus dels cursos organitzats pel Casal Municipal de la Gent
Gran estan subvencionats i estan regulats per les Ordenances
municipals.
• Les places a tots els cursos són limitades i s’adjudicaran per ordre
d’inscripció.
• La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d’un
mínim de persones
• El preu dels cursos no inclou el material, amb l’excepció dels que
així està indicat.
• Una vegada iniciat el curs, NO es retornarà l’import de la matrícula.
Només es retornarà si es presenta una instància general a l’OIAC
abans de la data d’inici del curs.
• Els alumnes han de portar la mascareta en tot moment així com
seguir les indicacions dels espais que s’utilitzin.
• En cas d’exigència sanitària, i en el cas que sigui possible, el curs es
farà de manera telemàtica.

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.
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Activitats dels
centres cívics
Informació sobre les inscripcions

21 al 27 setembre de 2020

80% de les inscripcions

28 de setembre
al 2 d'octubre de 2020
20% de les inscripcions

Pagament amb targeta (NO S'ACCEPTA EFECTIU)
Per les inscripcions presencials, és imprescindible demanar
cita prèvia al Centre Cívic, al telèfon 972 36 44 06 (de dilluns
a divendres de 9 a 14 h) o per internet a citaprevia.lloret.org
Cal presentar DNI i targeta de crèdit per a fer el pagament.
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manualitats
GANXET DE COLORS I AMIGURUMIS
Professora: Lourdes Pagès
Lloc: Centre Cívic El Rieral

GRUP A Horari: dilluns de 10 a 12 h
Dates: del 19 d’octubre al 21 de desembre de 2020

GRUP B Horari: dilluns de 16 a 18 h
Dates: del 19 d’octubre al 21 de desembre de 2020

Preu per grup: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

RESTAURACIÓ I RECICLATGE
Professora: Rosa Haba
Lloc: Centre Cívic Can Ballell

GRUP A Horari: dimecres de 15 a 17 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2020

GRUP B Horari: dimecres de 17 a 19 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

PATCHWORK INICIAL
Professora: Mari Carmen Mozo
Lloc: Centre Cívic El Rieral

GRUP A Horari: dijous de 10 a 12 h
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2020

GRUP B Horari: dijous de 18 a 20 h
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat
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PUNTES DE COIXÍ
Professora: Rosa Carrasco
Lloc: Centre Cívic El Rieral

GRUP A Horari: divendres de 10 a 12 h
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2020

GRUP B Horari: divendres de 16 a 18 h
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

expressió artística
DIBUIX I PINTURA A L’OLI
Professora: Stella González
Lloc: Centre Cívic Can Ballell

GRUP A Horari: dimarts de 10 a 12 h
Dates: del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2020

GRUP B Horari: dimarts de 16 a 18 h
Dates: del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

PINTURA A L’OLI
Professora: Eva Ramos
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dimecres de 16 a 18 h
Dates: del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat
lat
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PINTURA A L’OLI
Professora: Iván-Oliver Ávila
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: divendres de 16 a 18 h
Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ PER A JOVES
(de 10 a 14 anys)
Professora: Eva Ramos
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dimarts de 18 a 20 h
Dates: del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

lleNGÜES
ANGLÈS INICIAL
Professorat: Flynt Education
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dilluns i dijous de 19.30 a 21 h
Dates: del 19 d’octubre al 21 de desembre

Preu: 36,50 € | 29,50 € Carnet Jove / carnet jubilat
HELLO
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BYE

GOOD
MORNING

THANKS

FRANCÈS INICIAL
Professorat: Flynt Education
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dimarts i divendres de 19.30 a 21 h
Dates: del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2020

Preu: 36,50 € | 29,50 € Carnet Jove / carnet jubilat

noves tecnologies
SMARTPHONES I TAULETES AMB
SISTEMA ANDROID
Professorat: Sistemes Linux
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Dates: del 19 d’octubre al 2 de desembre de 2020

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat
L’aprenentatge de l’ús dels nous dispositius és bàsic per a la vida
quotidiana. Aprendrem tot un seguit d’aplicacions que ens sorprendran.

TALLER D’EXCEL: FULL DE CÀLCUL
(NIVELL 1)
Professorat: Sistemes Linux
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Dates: del 20 d’octubre a l'1 de desembre

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat
Què és un full de càlcul? Quina és la seva funcionalitat? Coneixement
bàsic del programari i fonaments bàsics de fórmules i gràﬁques.
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FOTOGRAFIA INICIAL (AMB CÀMERA REFLEX MANUAL)
Professor: David Galán
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dimecres i divendres de 19.30 a 21 h
Dates: del 4 de novembre al 18 de desembre

Preu: 18,50 € | 14 € Carnet Jove / carnet jubilat

salut i creixement personal
CIVIC ESPAI
Espai que promou l'ús productiu del temps lliure mitjançant l'execució
de diversos microtallers relacionats amb l'activació de cos, ment i
emocions positives.

Professora: Litzie Yepis
Lloc: Centre Cívic El Rieral
Horari: dijous de 16 a 18 h
Dates: del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2020

Preu: Gratuït
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Notes
• Les inscripcions presencials es faran únicament al Casal Municipal
de la Gent Gran i al Centre Cívic del Rieral, mitjançant cita prèvia. Per
la inscripció als cursos del Centre Cívic caldrà presentar DNI i targeta
de crèdit per efectuar el pagament. No es farà cap inscripció amb la
documentació incompleta. Cada persona podrà inscriure un màxim
de dues persones.
• No es faran classes que caiguin en dia festiu. Aquestes classes en
cap cas seran de caràcter recuperable.
• Els preus dels cursos organitzats pel Centre Cívic estan regulats
per les Ordenances municipals.
• Les places a tots els cursos són limitades i s’adjudicaran per ordre
d’inscripció.
• La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d’un
mínim de persones.
• El preu dels cursos no inclou el material, amb l’excepció dels que
així estigui indicat.
• Una vegada iniciat el curs NO es retornarà l'import de la matrícula.
Només es retornà si es presenta una instància general en línia abans
de la data d’inici del curs.
• Els alumnes han de portar la mascareta en tot moment així com
seguir les indicacions dels espais que s’utilitzin.
• En cas d’exigència sanitària, i en el cas que sigui possible, el curs es
farà de manera telemàtica.
CENTRE CÍVIC EL RIERAL

CENTRE CÍVIC CAN BALLELL
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CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
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T
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OFICINA DEL CASAL
Horari: de 10 a 13 h i dimarts tarda de 15 a 19 h
Plaça Pere Torrent, 2, 1r pis.
Tel 972 37 25 36
casalgentgran@lloret.cat

CENTRE CÍVIC EL RIERAL
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 20 h
Carrer Joan Fuster i Ortells, 12-14
Tel. 972 36 44 06
centrescivics@lloret.cat

