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INSCRIPCIONS

Inici cursos: octubre 2018

Cursos de pagament. NOVETAT! 
80% inscripcions EN LÍNIA:
Amb Carnet de Jubilat: del 3 a l’11 de setembre

20% inscripcions PRESENCIALS  A L’OIAC:
Amb Carnet de Jubilat: dijous 13 de setembre 
Amb carnet d’usuari (verd): divendres 14 de setembre

Cursos gratuïts 
(inscripcions a l’Oficina del Casal)

Amb Carnet de Jubilat: dimecres 12 de setembre 
Amb carnet d’usuari (verd): dijous 13 de setembre



PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Des de la Regidoria de la Gent Gran us volem mostrar tot 
el ventall d’activitats i cursos que hem preparat per a la 
temporada 2018-2019 i aconseguir, una vegada més , que el 
Casal de la Gent Gran sigui el centre de dinamització social i 
cultural, a més d’un punt de trobada i de referència, per a totes 
les persones grans de Lloret.
El perfil dels jubilats de la nostre vila s’ha anat modificant 
amb els anys i a l’actualitat són persones molt actives que 
demanen ocupar el seu temps. Per aquest motiu el casal ha anat 
evolucionant amb els temps actuals i volem complir amb les 
noves demandes. 
En aquest programa pretenen contribuir a fomentar la vida 
activa, incidir i facilitar en diferents recursos formatius així 
com promoure i estimular la vida associativa i la participació 
comunitària per tal de millorar la qualitat de vida i participar 
més activament a la societat. 
Per aquesta temporada hem mantingut activitats com 
aprendre idiomes, música, manualitat diverses, balls, cursos de 
manteniment i estimulació de la memòria i noves tecnologies. 
Hem introduït de noves com el batik (estampació amb cera) i la 
tècnica de l’amigurumis (treballs de ganxet) les quals esperem 
s’adaptaran a les vostres preferències i necessitats. També cal 
destacar les activitats grupals, obertes a tothom, com són: el 
cant coral, el grup d’havaneres, el taller de teatre i el grup de 
country que amb la seves activitats per altres pobles, donen a 
conèixer la nostra vila
Espero que gaudiu i participeu de tota aquesta oferta i us vull 
agrair, un any més, la vostra participació i implicació, rebeu una 
cordial salutació.

Albert Robert i Ribot
Regidor del Casal Municipal

de la Gent Gran de Lloret



Cursos de pagament. NOVETAT! 
80% inscripcions EN LÍNIA:
Amb Carnet de Jubilat: del 3 a l’11 de setembre
www.lloret.cat

20% inscripcions PRESENCIALS  A L’OIAC  
(de 9 a 14 h):
Amb Carnet de Jubilat:  
dijous 13 de setembre 
Amb carnet d’usuari (verd):  
divendres 14 de setembre

Cursos gratuïts 
(inscripcions a l’Oficina del Casal,  

de 10 a 13 h)
Amb Carnet de Jubilat:  

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

dijous 13 de setembre



Inscripcions En Línia:
(A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE) 

Entreu al web: www.lloret.cat 
Seguiu les instruccions de les imatges:

PAS 1: Cliqueu al banner de les inscripcions.

PAS 2: Identifiqueu-vos. 
Es requereix DNI, targeta sanitària, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic



PAS 3: Cliqueu a Inscripcions cursos.

PAS 4: Escolliu el curs a la secció del Casal de la Gent Gran. 
Es requereix targeta de crèdit per a tots els cursos i el Carnet de Jubilat de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar

*Assistència telefònica al: 
93 026 72 25 
de dilluns a divendres de 9 a 15h

*Correu electrònic: 
servei_suport@tictools.es

mailto:servei_suport@tictools.es


Inscripcions En Línia:

Documentació necessària:
• Per obtenir l’IdCat mòbil es requerirà: 

- DNI, targeta sanitària, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic
• Per fer la inscripció als cursos es requerirà: 

- DNI, telèfon mòbil, targeta de crèdit (habilitada per pagaments web) 
 i Carnet de Jubilat* de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
 (*) Cal que el carnet tingui codi, en cas contrari cal actualitzar-lo

Punts de suport informàtic  
i assessorament amb el sistema VÀLid
Us ajudaran a fer les vostres inscripcions en línia en els següents punts:

• El Puntet:  
de 10 a 13h i de 16 a 20h de dilluns a divendres  
de 16 a 20h dissabtes i diumenges

• El Puntet de Fenals: de 16 a 20h de dilluns a diumenge
• Casal Municipal de la Gent Gran: de 10 a 13h de dilluns a divendres
• Centre Cívic del Rieral: de 10 a 13h de dilluns a divendres

Per l’identificació podeu accedir:
• A través del Sistema VÀLid:  

Podeu donar d’alta l’IdCAT mòbil al moment de la inscripció  
(Servei d’identificació a través del mòbil) 

• A través del Certificat digital



02  Duració: d’octubre a desembre 2018
 Horari: dimecres, de 16 a 18 h 
 Preu: 14 €

TALLER DE 
CERÀMICA
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)

Cursos de pagament. NOVETAT! 
80% inscripcions EN LÍNIA amb Carnet de Jubilat: del 3 a l’11 de setembre
20% inscripcions PRESENCIALS  A L’OIAC (de 9 a 14 h):
Amb Carnet de Jubilat: dijous 13 de setembre 
Amb carnet d’usuari (verd): divendres 14 de setembre

 Duració: d’octubre a desembre 2018 
 Horari: 2 hores setmanals (ordinador fix o portàtil)
  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

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

  Dimarts i dijous: d’11 a 12 h
  Dimecres i divendres: de 10 a 11 h

 Preu: 14 €

NIVELL BÀSIC

NIVELL AVANÇAT 1

NIVELL AVANÇAT 2 
(imprescindible haver cursat 

nivell avançat 1)

01
CURS 
D’INFORMÀTICA
(SALA D’INFORMÀTICA DEL CASAL)

03  Duració: d’octubre a desembre 2018
 Horari: dimecres de 18 a 20 h
 Preu: 14 €

TALLER DE 
CERÀMICA O VIDRE
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)



04  Duració: d’octubre a desembre 2018
 Horari: dilluns de 17.30 a 19.30 h
 Preu: 14 €

TALLER DE 
PINTURA SOBRE ROBA
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)

05  Duració: d’octubre a desembre de 2018
  NIVELL INICIAL: divendres, de 17 a 19 h
  NIVELL AVANÇAT: divendres, de 15 a 17 h 
 Preu: 14 €

TALLER 
D’AMIGURUMIS
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)

07  Duració: d’octubre a desembre 2018
  NIVELL INICIAL: dimarts, de 17.30 a 19.30 h
  NIVELL AVANÇAT: dilluns, de 10.30 a 12.30 h 
 Preu: 14 €

TALLER DE 
PATCHWORK
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)

06  Duració: d’octubre a desembre 2018
 Horari: dilluns, de 15.30 a 17.30 h
 Preu: 14 €

TALLER DE 
PUNTES DE COIXÍ
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL) 



09  Duració: d’octubre a desembre 2018
  NIVELL INICIAL: dimecres, de 15,30 a 17 h
  NIVELL AVANÇAT: dimecres, de 15,30 a 17 h
 Preu: 14 €

CURS 
D’ANGLÈS
VOCABULARI I CONVERSA (CASAL)

08  Duració: d’octubre a desembre 2018 
  GRUP 1: dijous, de 16 a 18 h
  GRUP 2: dijous, de 18 a 20 h
 Preu: 14 €

TALLER DE 
PINTURA I DIBUIX
(AULA DE MANUALITATS DEL CASAL)

11  Duració: d’octubre a desembre 2018 (inici el 9 d’octubre)
  NIVELL INICIAL: dimarts i dijous, de 10 a 11 h
  NIVELL AVANÇAT: dimarts i dijous, d’11 a 12 h
 Preu: 14 €

CURSOS DE 
SEVILLANES
(SALES D’ASSAIG DEL TEATRE MUNICIPAL)

10  Duració: d’octubre a desembre 2018
 Horari: divendres, de 15.15 a 16.45 h
 Preu: 14 €

CURS DE 
FRANCÈS
VOCABULARI I CONVERSA (CASAL) 



*El preu dels cursos no inclou el material

12  Duració: d’octubre a desembre 2018
  NIVELL INICIAL: dilluns, de 15.45 a 17.45 h
  NIVELL AVANÇAT: dilluns, de 17.45 a 19.45 h
 Preu: 14 €

CURS DE 
GUITARRA
(BUC D’ASSAIG - CASA DE CULTURA)

13  Duració: d’octubre 2018 a març 2019
 Horari: dimecres, de 16 a 17 h
 Preu: 14 €

CURS DE 
BALLS EN LÍNIA
(PAVELLÓ ESPORTIU DEL MOLÍ)

14  Duració: d’octubre 2018 a març 2019
 Horari: dimecres, d’11.15 a 12.15 h
 Preu: 14 €

CURS DE 
ZUMBA SÈNIOR
(AL PAVELLÓ DEL MOLÍ)



16  Duració: d’octubre 2018 a abril 2019
 Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21h
 Preu: gratuït

TALLER DE 
TEATRE
(AL TEATRE MUNICIPAL)

17  Duració: d’octubre 2018 a maig 2019
 Horari: Casal Municipal de la Gent Gran:  
  dimecres, de 10 a 11.30 h o de 11.30 a 13 h  
  (segons nivell) 
  Centre Cívic el Rieral: dimecres, de 16 a 17.30 h
 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 19/09 a les 10 h.

TALLER DE 
MEMÒRIA

18  Duració: de setembre 2018 a juliol 2019
 Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 17 h
 Preu: gratuït

CORAL TOT COR
(SALA POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL)

15  Duració: d’octubre 2018 a març 2019
  COUNTRY BÀSIC: dilluns, d’11.15 a 12.15 h
  COUNTRY AVANÇAT: divendres, d’11.15 a 12.15 h
 Preu: gratuït

TALLER DE 
COUNTRY
(AL PAVELLÓ ESPORTIU DEL MOLÍ)

Cursos gratuïts (Inscripcions a l’Oficina del Casal, de 10 a 13 h)
Amb Carnet de Jubilat: dimecres 12 de setembre 
Amb carnet d’usuari (verd): dijous 13 de setembre



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

Per a les inscripcions presencials 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 28 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.

INFORMACIÓ

CASAL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN

CASAL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN


