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Benvolguts,

En aquest llibret us presentem totes 
les propostes educatives, per al curs 
2017-2018, de la Biblioteca Municipal 
de Cassà, l’Escola d’Art Josep Lloveras, 
l’Escola de Música Pere Mercader i els 
cursos diversos del Centre Cultural Sala 
Galà i  les altres àrees de l’Ajuntament.

La configuració d´una societat com la 
nostra, que viu enmig d´una incessant 
revolució tecnològica, provoca 
nombrosos canvis d’hàbits laborals i 
personals. La imatge dels coneixements 
adquirits durant els anys de joventut com 
a durables per a tota la vida ja és cosa del 
passat. Hem deixat de viure en uns temps 
uniformes per viure en uns altres 

de transformadors. La manera que 
els humans ens relacionarem a partir 
d’ara passa per saber gestionar bé les 
nostres emocions i per la formació 
contínua i permanent. La cultura no és 
un luxe a l’abast de poca gent: ha de ser 
percebuda com un plaer personal i una 
necessitat social per ser compartida i 
objecte de debat. Els cursos de la Sala 
Galà són un pas més per crear una 
renovada forma de Cassà i de tota la 
població.

Josep Ferrer 
Regidor de Cultura, Entitats i Festes 
de l´Ajuntament de Cassà de la Selva
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BiBlioteca 
MuniCiPal De CaSSà

nO 
Ve 
TaT! eSCRiu!

ReCuRSOS i TÈCniQueS De 
naRRaTiVa CReaTiVa
T’agrada inventar històries i 
personatges? T’agrada imaginar 
històries de les persones que et vas 
trobant pel camí? Et fixes en els detalls? 
Penses que la vida està plena d’escenaris 
extraordinaris? Sens dubte: t’agrada 
escriure! Vols millorar-ne la tècnica? 
Vols aprendre recursos? Et proposo tres 
sessions d’escriptura creativa!

Dies: dilluns 16, 23 i 29 d’octubre

Hora: dilluns 16, de 17.30 a 19.30 h; 
dilluns 23 i 29, de 17.30 a 20.30 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Professora: Assum Guardiola

Preu: 40 €

CaRneT 
De BiBliOTeCa
Fer-se’l és gratuït i permet emportar-
se a casa en préstec fins a 15 llibres, 5 
revistes, 5 DVD, 5 CD durant 30 dies.

CluB De leCTuRa
Un any més, la Biblioteca proposa el bon 
costum de reunir un grup de persones 
per compartir vivències al voltant de 
la lectura. Amb un llibre facilitat per la 
Biblioteca, el grup es reuneix cada mes 
per comentar tot el que els ha suggerit 
la lectura. Activitat gratuïta. Inscripcions 
a la Biblioteca.

HORa Del COnTe 
PeR a nFanTS De 4 a 9 anyS

Només cal portar les orelles ben netes, 
els ulls ben oberts i viatjar una estona de 
la mà dels personatges al fantàstic món 
dels contes.

Dia: 1r dijous de cada mes

Hora: 17.30 h

BiBliOnaDOnS
PeR a inFanTS De 0 a 3 anyS
Sessions de contes especialment 
adreçades als més menuts de tots. 
Històries senzilles, amb un argument 
planer, que tenen com a objectiu 
estimular el plaer d’escoltar contes. Els 
sons formen paraules que, al seu torn, 
narren històries i introdueixen l’infant 
dins el món de la lectura.

Dia: 3r divendres de mes  
(cada 2 mesos)

Hora: 17.30 h

Places limitades  
Amb inscripció prèvia

HORa Del CineMa
Veniu i descobriu quina pel·lícula infantil 
mirarem!

Dia: 3r dijous de mes  
(consultar-ne la programació)

Hora: 17.30 h

1a sessió: 19 d’octubre

TalleRS 
PeR a DiVeRSeS eDaTS
Tallers de promoció de lectura, tallers 
d’arts plàstiques, tallers en família... per 
a tots els gustos i adreçats a diverses 
edats.

Dies i horaris:  
pendents de determinar

Places limitades  
Amb inscripció prèvia

 

15È COnCuRS De

PunTS 
De lliBRe
Per Sant Jordi celebrarem 
la quinzena edició d’aquest 

concurs que serveix per triar 
els dibuixos que il·lustraran 

els punts de llibre habituals en 
els préstecs de la Biblioteca. 

El concurs està obert a adults 
i infants: podeu veure els 

guanyadors de les edicions 
passades a la mateixa 

Biblioteca.

Horaris  
Matins: dimecres, dijous i dissabte, de 10 a 14 h  
Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h

www.bibgirona.cat/cassa 

biblioteca@salagala.cat 
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SeRVei De PRéSTeC  
a DOMiCili

• QuÈ éS? El servei de préstec a 
domicili permet rebre documents de 
la Biblioteca Municipal de Cassà de la 
Selva al domicili de les persones amb 
problemes de mobilitat (temporal o 
permanent).

• QuÈ PuC DeManaR? El nombre 
màxim de documents que podeu 
demanar és: 15 llibres, 5 revistes, 5 CD i 
5 DVD.

El període de préstec és d’1 mes, 
prorrogable per un període igual.

Les normes relatives al servei de préstec 
també són aplicables al servei de préstec 
a domicili.

Si el que necessiteu no es troba a la 
Biblioteca, es demanarà a una altra 
biblioteca de la Xarxa de Biblioteques 
Públiques, sempre que n’hi hagi 
disponibilitat.

• M’inTeReSSa! QuÈ HaiG De FeR? 
Només cal que us poseu en contacte 
amb la Biblioteca i demaneu el 
document. El personal de la Biblioteca 
selecciona els documents, els porta al 
domicili de l’usuari i  els retorna a la 
Biblioteca en hores convingudes.

CaRneT  

D’enTiTaT
• QuÈ éS? La Biblioteca ofereix un 
carnet d’entitat a aquelles entitats que 
que així ho sol·licitin per tal que disposin 
temporalment de fons relacionats amb 
les seves activitats o serveis.

• QuÈ eS POT DeManaR? El carnet 
d’entitat permet emportar-se un màxim 
 

 de 20 llibres, 10 números de revistes 
(només els números endarrerits), 10 CD i 
10 DVD en dipòsit.

El període de préstec és d’1 mes, 
prorrogable per un període igual. Les 
normes relatives al servei de préstec 
també són aplicables al servei de préstec 
a entitats.

Si el que necessiteu no es troba a la 
Biblioteca es demanarà a una altra 
biblioteca de la Xarxa de Biblioteques 
Públiques, sempre que n’hi hagi 
disponibilitat.

• enS inTeReSSa! QuÈ HeM De FeR? 
El responsable de l’entitat sol·licita el 
carnet personalment a la Biblioteca, i 
ha de facilitar les seves dades personals 
i les de l’entitat: nom, adreça, telèfon 
i NIF, DNI o document identificatiu. 
El carnet es recull personalment amb 
identificació prèvia de la persona que 
representa l’entitat. El responsable de 
l’entitat ha d’informar la Biblioteca de la 
finalitat del préstec.

• COnDiCiOnS: Amb independència 
de qui utilitza el carnet, el responsable 
últim del préstec i de la devolució 
és qui consta com a responsable de 
l’entitat titular del carnet. És, doncs, 
obligació d’aquesta persona comunicar 
a la Biblioteca quan deixa de ser-ho i 
responsabilitat de la Biblioteca reclamar 
a l’entitat la comunicació de les dades 
de la nova persona que la representa, en 
cas que no ho hagi fet.

El carnet resta bloquejat mentre no es 
disposi de totes les dades, actualitzades, 
de l’entitat i de la persona que la 
representa.

En cap cas es pot utilitzar el servei 
de préstec a entitats per a un profit 
personal.

eSCOla D’aRT  
Josep lloveras

 @escoladartcassa

 facebook.com/escoladartcassa

CReaCTiVa’T 
eSPai D’exPeRiMenTaCió i 
ORienTaCió aRTíSTiCa
Espai de creació multidisciplinari que 
apropa els infants a les diferents arts per 
tal de sensibilitzar-los i fer-los descobrir 
les diferents disciplines en un ambient 
relaxat, lúdic i creatiu. De la mà d’es-
pecialistes formats en teatre,  música, 
ceràmica i arts plàstiques, descobrirem 
les possibilitats que cadascuna ens 
ofereix.

D’octubre a juny 

De 3 a 5 anys

Professors: Anna de Gea, Fanny  
Leymat, Martí Tarrés i Aina Rovira.

Dia: Dimecres

Horari: de 17.30 a 18.30 h

Preu: 24 € / mes

aRT i CReaTiViTaT  
PeR a nenS i neneS i
Una aula d’art on a través de l’experi-
mentació es crearan les bases tècniques 
i creatives per a la incorporació de l’art 
en el desenvolupament de l’infant. Tre-
ballarem diversos llenguatges artístics 
(dibuix, pintura, collage, fang, construc-
ció…) per tal de descobrir i adquirir el 
coneixement de les diferents tècniques 
artístiques.

D’octubre a juny

De 5 a 7 anys

Professors:  Santi Mas i  Eva Motas 

Dia: divendres o dissabtes

Horaris: divendres, de 17.30 a 19 h o 
dissabte, de 10 a 11.30 h

Preu: 26  € / mes

ESCOLA D’ART - 7
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TaPíS 
L’art del teixit ens obre les portes al co-
neixement de diferents cultures. El tapís 
entès com a eina d’expressió ofereix a 
l’alumne tot un ventall de possibilitats 
molt originals i creatives que cadascú 
pot utilitzar d’una manera personal. En 
aquest curs s’aprendran els processos 
bàsics per confeccionar teixits, esto-
res... tot entrellaçant fibres de diferents 
materials, textures, gruixos i colors. Els 
alumnes que s’iniciïn en aquesta tècnica 
començaran per desenvolupar el con-
cepte de teixit: disposició dels fils en el 
teler, com treballar els fils del teler per 
obtenir un teixit, disseny d’un tapís, com 
portar a terme el tapís.

Els alumnes que ja tinguin un coneixe-
ment bàsic s’endinsaran en l’exploració 
de les diferents possibilitats que ens 
ofereix la tècnica del tapís, ajudats de 
materials diferents dels tradicionals, i 
treballaran els volums, el doble ordit o 
bé els ordits suplementaris per poder 
arribar a un llenguatge contemporani.

D’octubre a juny

A partir de 12 anys

Professora: Mercè Ibarz 

Di: Dimarts

Horari:  de 17.30 a 20.30 h

Preu: 40  € / mes

PaTCHWORK
El patchwork és una forma d’art tèxtil en 
el qual els retalls de tela cobren prota-
gonisme.

Els pedaços, units i barrejats entre ells, 
formen noves formes on la creativitat no 
té límits. Tant amb el patchwork tradi-
cional i la seva llarga història amb tècni-
ques específiques com amb l’anomenat 
patchwork contemporani, anomenat 
també “lliure” amb les seves formes 
indefinides, es poden crear dissenys 
originals per utilitzar-los com nosaltres 
vulguem des d’un cobrellit, fins a objec-
tes o composicions amb les més diver-
ses formes, colors i textures de les teles. 
Per a tots els nivells.

D’octubre a juny

A partir de 15 anys

Professora: Brigit Aubeso

Dia: Dijous

Horari: de 16.30 a 19 h

Preu: 35 € / mes

JOieRia
L’objectiu principal és conèixer els ma-
terials i els processos bàsics per a la 
creació d’una joia: perforar, serrar, soldar 
i polir. Al llarg del curs coneixerem dife-
rents tècniques per donar volum i textura 
a les superfícies. Treballarem peces amb 
la tècnica de la cera perduda, coneixerem 
l’esmalt al foc i moltes altres tècniques 
que podem utilitzar per fer joies.

D’octubre a juny

A partir de 16 anys

Professor: Joan Ayuso

Dia: Dijous   Horari: de 18.30 a 21.30 h

Preu: 40 € / mes 

aRT i CReaTiViTaT  
PeR a nenS i neneS ii

aPRenDRe a PaRTiR Del DeS-
COBRiMenT i la inVenCió
Pretenem motivar i despertar l’interès 
pel coneixement de tècniques i llen-
guatges artístics com el dibuix, la pin-
tura, l’escultura, el modelatge, la foto-
grafia, el reciclatge creatiu, etc. A partir 
de l’experimentació amb totes aquestes 
eines trobarem noves formes d’expres-
sió i descobrirem la riquesa de l’art i la 
infinitat d’opcions que ens ofereix.

D’octubre a juny

De 8 a 11 anys

Professores: Anna de Gea i Eva Motas

Dia: dimarts o dissabtes

Horaris: dimarts, de 17.30 a 19.30 h o 
dissabte, d’11.30 a 13.30 h

Preu: 30 € / mes

DiSSeny i il•luSTRaCió 

PeR a JOVeS
Si ets jove i tens ganes de conèixer un 
món on la imaginació i la creativitat no 
tenen límits, no t’ho pensis més i vine!

Experimentarem amb diferents mate-
rials i suports i t’ajudarem a millorar 
tècnicament i creativament en el món 
del dibuix, la il·lustració, la pintura i 
l’escultura. Veurem com aquestes disci-
plines més tradicionals també tenen les 

seves aplicacions en el món del disseny 
contemporani i aprendrem a utilitzar 
eines per poder fer creacions en format 
digital. Es treballarà tant a partir d’imat-
ges capturades amb eines digitals (cà-
mera, escàner, telèfon mòbil, etc.) com 
amb suports gràfics tradicionals.

D’octubre a juny 

De 12 a 16 anys

Professor: Sergi Batlle

Dia: Dijous

Horari: de 17.30 a 19.30 h 

Preu: 30 € / mes

DiBuix i PinTuRa
L’objectiu és facilitar tots els coneixements 
tècnics i pràctics necessaris per a la crea-
ció d’un dibuix o una pintura, ja sigui de 
caire realista o abstracte, sense prejudicis 
formals ni estètics. El curs ofereix la possi-
bilitat d’anar descobrint i desenvolupant un 
llenguatge propi a partir de tècniques com 
el carbonet, el grafit, el pastel, l’aquarel·la, 
l’aiguada, l’acrílic, l’oli... i tècniques mixtes 
que permetin experimentar amb les textu-
res, els suports i els diferents materials que 
tenim a l’abast.

D’octubre a juny

A partir de 16 anys

Professora: Ció Abellí

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 16.30 a 19 h

Preu: 45 € / mes
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GRaVaT
Una introducció a les tècniques de 
gravat de forma essencialment pràctica. 
Els alumnes obtindran els coneixements 
teòrics de les tècniques del gravat i tre-
ballaran les seves planxes amb cada una 
de les tècniques exposades. Explicarem 
les bases de l’edició d’un llibre d’artista 
i en farem un utilitzant els gravats tre-
ballats durant el curs. Aquest taller està 
pensat per a tota persona interessada en 
el gravat sense cap coneixement previ.

D’octubre a juny

A partir de 16 anys

Professor: Sebi Subirós

Dia: Dimecres

Horari: de 19 a 22 h

Preu: 40 € / mes 

MOnOGRàFiCS

nO 
Ve 
TaT! FOTOFiCCió

La fotoficció ens permet projectar la 
nostra imaginació a través de la fotogra-
fia. Per això hem d’aprendre a desenvo-
lupar la idea, construir la maqueta i fer 
la foto. En aquest curs treballarem amb 
materials molt variats fent maquetes 
amb l’objectiu de fotografiar-les amb la 
il·luminació i la composició apropiades. 
Aprendrem a desenvolupar les nostres 
idees en petit format per assolir grans 
resultats personals i artístics. Acon-
seguirem aquest objectiu incorporant 
tècniques de disseny, escenografia, 
producció i fotografia. 

D’octubre a desembre

A partir de 16 anys

Professor: Carlos Maronna

Dia: divendres

Horari: de 19 a 20.30 h 

Lloc: Centre Cultural Sala Galà 

Preu: 26 € / mes

nO 
Ve 
TaT! TaMPOGRaFia

Curs d’iniciació a la tampografia. Un 
curs que ens permetrà crear imatges en 
relleu sobre materials plàstics de forma 
manual o mecànica que podrem estam-
par de forma múltiple, modificant-ne el 
color i suport d’estampació a voluntat, 
sense la necessitat de l’ús d’una premsa 
o tòrcul.

Per a aquest curs no calen coneixe-
ments previs i es facilitarà tot el 
material necessari.

De gener a març 

A partir de 16 anys

Professor: Sebi Subirós 

Dia: Divendres

Horari: de 19 a 22 h 

Lloc: Centre Cultural Sala Galà 

Preu: 40 € / mes

ESCOLA D’ART - 1110 - ESCOLA D’ART

nO 
Ve 
TaT! el SuRO

COM a MaTeRial aRTíSTiC
La finalitat d’aquest curs es la iniciació 
al món del suro i les seves possibilitats 
artístiques. Al llarg del curs descobri-
rem la història del món surer, les seves 
aplicacions en el passat, present i futur  
i ens endinsarem capa una aventura de 
tots els components del grup a noves 
aplicacions artístiques desconegudes en 
l’ actualitat amb aquest vell material.

D’octubre a desembre

A partir de 16 anys

Professor: Eduard Mestres

Dia: Dilluns

Horari: de 18 a 19 h 

Lloc: Centre Cultural Sala Galà 

Preu:  24 € / mes

nO 
Ve 
TaT! DiSSeny

GRàFiC PROFeSSiOnal

(niVell eleMenTal)
Cada cop el món de l’entorn gràfic i 
visual és més important. La creació de la 
imatge corporativa d’empresa, el grafis-
me en l’àmbit personal o professional, la 
creació de flyers, pòsters o catàlegs en 
diversos formats, l’elaboració de plànols, 
gràfiques o qualsevol projecte gràfic pot 
estar al nostre abast amb aquest curs 
que des de la base us oferirà totes les ei-
nes necessàries per tal d’aplicar l’entorn 
vectorial en qualsevol àmbit.

D’octubre a desembre

A partir de 14 anys

Professor: Raül López

Dia: Dilluns

Horari: de 19 a 21 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Preu: 30 € / mes
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PHOTOSHOP 
(niVell eleMenTal)
Aquest programa de tractament digital 
de la imatge és un dels més coneguts a 
tots els nivells, però no tothom coneix 
les possibilitats d’ús del Photoshop. Amb 
aquest curs es podrà treballar tant el 
retoc fotogràfic com la manipulació i 
creació de nous documents i esprémer 
al màxim les possibilitats: efectes, filtres, 
pinzells, tipografia, capes, etc. Veurem 
com el Photoshop no només és mani-
pulació sinó que podrem crear tot tipus 
de document en format fotogràfic que 
podrem incorporar a altres programes 
d’edició digital. Les possibilitats creati-
ves són infinites. De ben segur que ens 
convertirem en uns experts en la mani-
pulació i creació d’imatges.

De gener a març

A partir de 14 anys

Professor: Raül López

Dia: Dilluns

Horari: de 19 a 21 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Preu: 30 € / mes

FOTOGRaFia i
PRinCiPiS BàSiCS  
De la FOTOGRaFia
Un curs d’iniciació per a comprendre 
les bases de la fotografia digital. En 

aquest primer taller partirem de nivell 
0 i es treballaran els aspectes més tèc-
nics de la fotografia per tal de treure 
el màxim profit de la càmera: velocitat, 
diafragma, enfocament, ISO i tot allò 
que condiciona la pràctica fotogràfica. 
Es combinaran les classes teòriques amb 
els exercicis pràctics. En acabar el curs 
coneixeràs perfectament com utilitzar la 
teva càmera!

D’octubre a desembre

A partir de 14 anys

Professor: Sergi Batlle

Dia: Dijous

Horari: de 19.45 a 21.45 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Preu: 30 € / mes

FOTOGRaFia ii
exPReSSiViTaT i CReaTiViTaT
Utilitzarem els coneixements adquirits 
en el monogràfic d’iniciació per endin-
sar-nos en la part més

expressiva i creativa de la fotografia. 
Una vegada controlem la càmera ja 
podem centrar-nos en el llenguatge 
pròpiament fotogràfic. Es treballaran les 
normes de composició, el control de la 
il·luminació així com diferents tipus de 
fotografia: paisatge, arquitectura, retrat, 
etc. Es requereixen uns coneixements 
bàsics del funcionament de la càmera.

De gener a març

A partir de 14 anys

Professor: Sergi Batlle

Dia: Dijous   

Horari: de 19.45 a 21.45 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Preu: 30 € / mes

 
 

FOTOGRaFia D’eSTuDi
Descobreix la fotografia d’estudi i tots els 
seus secrets en aquest curs. Farem una 
introducció on s’explicaran tots els elements 
que formen un estudi fotogràfic així com el 
seu funcionament: flaixos d’estudi i els seus 
accessoris, tipologies de llum, configura-
cions, etc. També practicarem amb les di-
ferents possibilitats de la fotografia d’estudi 
des de retrat fins a fotografia de producte.

Per fer aquest curs, es necessiten co-
neixements bàsics del funcionament 
d’una càmera.

D’abril a juny

A partir de 14 anys

Professor: Àlex Salcedo

Dia: Dijous  
Horari: de 19 a 21 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà

Preu: 30 € / mes

els monogràfics de fotografia es po-
den cursar tots dos de forma seqüen-
cial o bé cadascun individualment. 

és necessari disposar de càmera digi-
tal amb controls manuals.

Taula De PReuS 
MaTRíCula: 30 €

Per als cursos monogràfics 
La matrícula serà la corresponent als 
cursos del calaix de sastre: 5 €

• L’import de la matrícula inclou 
assegurança i material. 
• L’import cobrat de la matrícula no 
serà retornable en cap cas. 
• A l’import de la matrícula no s’hi 
apliquen descomptes.  
• L’abonament de la matrícula afecta 
ex alumnes i alumnes nous.

CuRS PReu/ MeS

Creactiva’t 24 €

Art i creativitat per a 
nens i nenes I 26 €

Art i creativitat per a 
nens i nenes II 30 € 

Disseny i il·lustració per 
a joves 30 €

Dibuix i pintura 45 €

Tapís 40 €

Patchwork 35 €

Joieria 40 €

Gravat 40 €

M
o

n
o

g
rà

fi
c
s

Fotoficció 26 €

Tampografia 40 €

El suro com a 
material artístic 24 €

Disseny gràfic 
professional 30 €

Photoshop 30 €

Fotografia I 30 €

Fotografia II 30 €

Fotografia d’estudi 30 €

inSCRiPCiOnS i MaTRiCulaCiOnS:  
A partir de l’1 d’agost

iniCi Del CuRS:  
Dilluns 2 d’octubre de 2017

ClOenDa Del CuRS:  
Dissabte 30 de juny de 2018
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exPOSiCió
DelS TReBallS RealiTzaTS 
DelS aluMneS Del CuRS 
2016-2017 
Can Trinxeria  
Fira de Santa Tecla de 2017

Setembre

TalleR De  

SeTMana SanTa
Activitat creativa pensada per als dies 
de Setmana Santa en la qual els partici-
pants treballaran amb diferents tècni-
ques artístiques a partir d’un projecte 
concret.

Del 26 al 30 de març de 2018

35È COnCuRS
De COlORS SOBRe l’aSFalT
Aquest any celebrarem de nou aquesta 
activitat durant la Festa Major de Cassà.

Festa Major

MaTinS D’aRT 
Activitat en la qual es vol donar espai 
i temps per gaudir dels matins d’estiu 
de forma creativa amb l’art com a eix 
central, entenent l’art des d’un punt de 
vista general i introduint-hi activitats de 
volum, color, teatre, cant, dansa, música, 
fotografia, cinema i moltes coses més. 
Matins d’Art és un projecte global, un ta-
ller integrador i multidisciplinari d’expe-
rimentació i creació artística per a nens 
i nenes des dels 3 fins als 14 anys.

Estiu 2018

CiCle  

JOViaRT CaSSà
CiCle D’exPOSiCiOnS De  
JOVeS aRTiSTeS 
Organitzat conjuntament entre l’Escola 
d’Art Josep Lloveras i Cassà Jove.

Exposicions, sortides, xerrades i con-
ferències...

ESCOLA DE MÚSICA - 15

altres 
activitats 
artÍstiQUes eSCOla De MúSiCa 

pere 
Mercader

AULA DE  
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL

Audicions, jocs, ritmes, cançons i 
moviment corporal per als més pe-
tits. Aquestes aules s’estructuren en 
diversos grups:

P3 SenSiBiliTzaCió MuSiCal

Nens i nenes de 3 a 4 anys

Dia: dilluns   

Horari:  de 17.30 a 18.30 h

P4 SenSiBiliTzaCió MuSiCal

Nens i nenes de 4 a 5 anys

Dia: divendres   

Horari:  de 17.30 a 18.30 h

P5 SenSiBiliTzaCió MuSiCal

S’intenta introduir el nen o la nena en el 
món sensorial de la música.

Nens i nenes de 5 a 6 anys

Dia: dimecres 

Horari:  de 17.30 a 18.30 h

  

iniCiaCió MuSiCal
Es continua amb el treball auditiu, rít-
mic, cançó... Es tracten els elements 
més bàsics del llenguatge musical i 
s’inicia la roda d’instruments, a través de 
la qual els alumnes prenen contacte amb 
els instruments que podran estudiar a 
partir del proper curs.

Nens i nenes de 6 a 7 anys

Dia: dijous   

Horari:  de 17.30 a 18.30 h
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NIVELL  
ELEMENTAL

PRePaRaTORi i
S’imparteix el coneixement del llenguat-
ge musical i l’alumne/a escull un ins-
trument i en comença l’aprenentatge de 
forma individual

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i 1/2 hora d’instru-
ment individual.

Nens i nenes de 7 a 8 anys

Dia: dilluns

Horari: de 17.30 a 19 h 
(cant coral, de 18.30 a 19 h)

PRePaRaTORi ii
S’imparteix el coneixement i amplia-
ció del llenguatge musical i l’alumne/a 
continua amb l’aprenentatge de l’instru-
ment.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i 1/2 hora d’instru-
ment individual

Nens i nenes de 8 a 9 anys

Dia: dijous

Horari: de 18.30 a 20 h  
(cant coral, de 18.30 a 19 h)

llengUatge  
MUsical a partir 
de 10 anys
Curs adaptat a nois i noies que volen 
començar o seguir els estudis musi-
cals en edat més avançada. L’alum-
ne/a pot escollir l’aprenentatge d’un 
instrument.

1 hora i mitja setmanal de llenguatge 
musical i cant coral i 1/2 hora d’ins-
trument individual

Dia i horari: a determinar segons 
demanda

PRiMeR
2 hores setmanals de llenguatge musical 
i cant coral i 3/4 d’hora d’instrument 
individual

Nens i nenes de 9 a 10 anys

Dies: dimecres i divendres

Horari: de 17.30 a 18.30 h  
(cant coral, divendres de 18 a 18.30 h)

SeGOn
2 hores setmanals de llenguatge musical i 
cant coral i 1 hora d’instrument individual

Nens i nenes de 10 a 11 anys

Dies: dimecres i divendres

Horari: dimecres, de 18.30 a 19.30 h i 
divendres, de 18 a 19 h  
(cant coral, divendres, de 18 a 18.30 h)

TeRCeR
2 hores setmanals de llenguatge musical 
i cant coral i 1 hora d’instrument indivi-
dual. Combo opcional.

Nens i nenes de 11 a 12 anys

Dies: dimarts i dijous

Horari: de 18 a 19 h  
(cant coral, dijous de 18.30 a 19 h)

QuaRT
Llenguatge musical, audició i cant coral 
o combo (opcional) i 1 hora setmanal 
d’instrument individual

Nens i nenes de 12 a 13 anys

Dia: dimarts

Horari: de 18.30 h a 20.15 h  
(audició, de 18.30 a 19 h)

NIVELL MIG

PRiMeR
Adreçat a tots els alumnes que han 
superat la prova de preparació i que no 
segueixen els estudis al Conservatori de 
Música de Girona.

Llenguatge musical, audició i 1 hora 
setmanal d’instrument individual

Dia: dimarts

Horari: de 16.30 a 18 h

SeGOn
Adreçat a tots els alumnes que han 
superat la prova de preparació i que no 
segueixen els estudis al Conservatori de 
Música de Girona.

Llenguatge musical, audició i 1 hora 
setmanal d’instrument individual

Dia: dilluns

Horari: de 17.30 a 19 h

CinQuÈ
Adreçat a tots els alumnes que no se-
gueixen els estudis al Conservatori de 
Música de Girona.

Llenguatge musical i 1 hora setmanal 
d’instrument individual

Dia: dilluns

Horari: de 19 a 20.30 h 

ESCOLA DE MÚSICA - 1716 - ESCOLA DE MÚSICA
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MúSiCa PeR a JOVeS
Adreçada als joves que, sense coneixe-
ments musicals, volen endinsar-se en 
el món de la música, o bé que tenen co-
neixements bàsics de llenguatge musical o 
d’un instrument, però que no volen conti-
nuar amb el nivell mig o superior.

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d’instrument. Classes individualitzades

de 16 a 29 anys

MúSiCa PeR a aDulTS
Adreçada a totes aquelles persones adultes 
amb coneixements musicals o sense, però que 
tenen inquietuds vers la música. S’impartiran 
classes de llenguatge musical per a adults o 
qualsevol dels instruments que els interessin.

1 hora setmanal de llenguatge musical i 
d’instrument. Classes individualitzades

Més de 30 anys

COMBO
Adreçat als alumnes a partir de tercer de 
nivell elemental d’instrument. El com-
bo és una agrupació instrumental per 
poder interpretar tot tipus de música. 
La idea és posar en pràctica, juntament 
amb altres companys, els coneixe-
ments que es va adquirint en les classes 
de llenguatge musical i en les classes 
d’instrument individualitzat, mitjançant 

la tècnica, la lectura, la improvisació i 
l’adaptació als diferents estils.

Dia: dimecres 

Horari: a determinar 

aSSaC
STReeT BanD
(BanDa)
Es farà treball en conjunt amb els alum-
nes d’instruments de vent i percussió 
per tal d’interpretar música al carrer en 
diferents cites durant l’any, en les quals 
pugui ser adient la participació de la 
banda. Es potenciarà el gaudi de tocar 
en grup així com interpretar música de 
forma solidària amb els companys. 

ASSAIG SETMANAL -  
1 hora a la setmana 

Dies i horari: a determinar 

inFORMàTiCa 
MuSiCal
En les sessions de 60 minuts de cada 
classe es treballarà l’edició de partitures 
i també altres aspectes, com gravacions 
o muntatges musicals, i s’utilitzarà com 
a eina l’ordinador i el software específic 
de cada activitat. 

Cal tenir coneixements musicals. Places 
limitades.

Dies i horari:  
a determinar segons demanda

Preu: 24 € / mes

HORaRiS 
Els horaris de llenguatge són els que 
us presentem de cada curs, però po-
den estar subjectes a canvis en funció 
de les matriculacions 

definitives. Es requereix un mínim 
d’inscrits perquè els cursos es puguin 
programar.

CuRS Dia HORa

Sensibilització – P3 dilluns 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P4 divendres 17.30 – 18.30 h

Sensibilització – P5 dimecres 17.30 – 18.30 h

Iniciació musical (6-7 anys) dijous 17.30 – 18.30 h

Preparatori I (7-8 anys) dilluns 17.30 – 19 h 
(cant coral de 18.30 a 19 h)

Preparatori II (8-9 anys) dijous 18.30 – 20 h 
(cant coral de 18.30 a 19 h)

LLM a partir 10 anys a determinar segons demanda

Primer (9-10 anys) dimecres i divendres 17.30 – 18.30 h 
(cant coral div. de 18 a 18.30 h)

Segon (10-11 anys)
dimecres i divendres dimecres de 18.30 a 19.30 h

divendres de 18 a 19 h (cant coral de 18 a 18.30 h)

Tercer dimarts i dijous 18 – 19 h 
(cant coral dij. de 18.30 a 19 h)

Quart dimarts 18.30 – 20.15 h 
(audició de 18.30 a 19 h)

1r nivell mig dimarts 16.30 – 18 h

1r nivell mig dilluns 17.30 – 19 h

4t nivell mig dilluns 19 – 20.30 h 

Combo dimecres a determinar

Informàtica musical a determinar a determinar

PReuS
MaTRíCula: 70 €

• L’import de la matrícula inclou 
assegurança, material i llibres de llen-
guatge musical

• L’import cobrat de la matrícula no 
serà retornable en cap cas.

• A l’import de la matrícula no s’hi 
apliquen descomptes 

• L’abonament de la matrícula afecta 
ex alumnes i alumnes nous.

ESCOLA DE MÚSICA - 1918 - ESCOLA DE MÚSICA
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CuRS llM inSTRuMenT
2 inSTRuMenTS 
(preu per cada 
instrument)

Sensibilització – P3 28 € - -

Sensibilització – P4 28 € - -

Sensibilització – P5 28 € - -

Iniciació musical 30 € - -

Preparatori I 31 € 28 € (1/2 h) 25 € (1/2 h)

Preparatori II 33 € 39 € (3/4 h) 36 € (3/4 h)

LLM a partir 10 anys 33 € 28 € (1/2 h) 25 € (1/2 h)

Primer 41 € 39 € (3/4 h) 36 € (3/4 h)

Segon 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Tercer 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Quart 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

LLM joves i adults 49 € 44 € (1 h) 41 € (1 h)

Grau mig 52 € 55 € (1 h) 52 € (1 h)

Música per a joves (ind.) 89,00 € (1 h) / 79,00 € (3/4 h) / 55,00 € (1/2 h)

Música per a joves (duet) 55,00 € (1 h)

Música per a joves (trio) 45,00 € (1 h)

Música per a adults (ind.) 92,00 € (1 h) / 80,00 € (3/4 h) / 65,00 € (1/2 h)

Música per a adults (duet) 57,00 € (1 h)

Combo
Gratuït per als alumnes que ja cursen instrument a 
l’escola (a partir de 3r) 
44,00 € (1 h) 

TRia D’inSTRuMenT
El Centre Cultural Sala Galà disposa 
de professorat preparat i qualificat per 
portar a terme tots els cursos i activitats 
que l’escola programa, així com l’ensen-
yament dels diferents instruments. Els 
instruments que es poden escollir són 
els següents:

Acordió diatònic, bateria / percussió, 
clarinet, flauta travessera, guitarra clàs-
sica, guitarra elèctrica, piano, saxòfon, 
teclat i violí

S’aplicarà un 10 % de descompte sobre 
els preus ordinaris en el cas d’escollir un 
dels instruments (com a  primer o segon 

instrument) de la llista següent: 

Contrabaix, fagot, fiscorn, flabiol, oboè, 
tenora, tible, trombó, trompeta, viola i 
violoncel

inSTRuMenTS i PROFeSSORaT
La plantilla de professors i col·laboradors 
de l’Escola de Música Pere Mercader, 
distribuïda per instruments i modalitat, 
està formada per:

llenGuaTGe MuSiCal:  
M. Eugènia Mercader, Concepció Pla-
nas, Xavier Viñas, Aïda Hospital, Helena 
Rosas i Rubén López

Taula De PReuS nO 
Ve 
TaT! 

aCORDió DiaTÒniC:  
Montse Casanova

CanT: Elena Martinell

ClaRineT: Helena Rosas 

COMBO: Robert Gàzquez 

BaTeRia/PeRCuSSió:  Aniol Miró 

FlauTa TRaVeSSeRa: Conrad Rafart 

GuiTaRRa ClàSSiCa:  
Susan Tremps i Concepció Planas 

GuiTaRRa elÈCTRiCa i aCúSTiCa: 
Carles Serra 

PianO: M. Eugènia Mercader, Concep-
ció Planas, Xavier Viñas, Aïda Hospital i 
Rubén López

SaxÒFOn, TenORa i TiBle:  
Conrad Rafart i Joan Barrera 

TROMBó i FiSCORn:  
Enric Santamaria 

TeClaT: Xavier Viñas 

ViOlí i ViOla:  
Laura Mató i Mireia Vilalta

inSCRiPCiOnS  
i MaTRiCulaCiOnS: 
Preinscripcions del  
10 al 14 de juliol de 2017

Reunió inFORMaTiVa: Dimecres, 6 de 
setembre, a les 20 h, al Centre Cultural 
Sala Galà

iniCi Del CuRS: Dimarts 12 de setembre 
de 2017.* 
*la quota del mes de setembre serà la 
meitat del preu indicat en cada curs a 
l’Escola de Música Pere Mercader.

ClOenDa Del CuRS: Divendres 22 de 
juny de 2018

alumnes nous de llenguatge musical: Per 
a alumnes nous o bé que han cursat es-
tudis en altres centres de música, es farà 
una petita prova de nivell per avaluar a 
quin curs han de continuar els estudis 
musicals. Cal demanar hora i portar els 
llibres o el material utilitzats  fins ara.

informes: El mes de febrer es lliurarà un 
informe de seguiment i el mes de juny 
un informe final. Així mateix, el professor 
/ coordinador de l’aula informarà indivi-
dualment totes les famílies que ho desit-
gin sobre l’aprenentatge del seu fill.

assistència: Si el professor de llenguat-
ge musical no pot impartir la classe 
per algun motiu justificat, l’Escola ha 
de facilitar, el mateix dia, un professor 
substitut o bé gestionar la recuperació 
de la classe. 

Si un alumne falta a classe d’instrument, 
la classe no es recuperarà; si és el pro-
fessor qui no hi pot assistir, llavors es 
fixarà la data i l’hora de recuperació.

Al llarg del curs es realitzen activitats 
diverses com concerts didàctics, cicles 
de música i audicions d’alumnes.

HORaRiS D’inSTRuMenT: 
L’elecció dels horaris dels diferents ins-
truments per al curs 2017/2018 es farà el 
dimarts 5 i dimecres 6 de setembre, de 
16 a 20 h. 
Els torns per a la selecció de l’horari 
d’instrument s’atorgaran a través d’un 
sorteig que seguirà el calendari següent:

• Del 10 al 14 de juliol:  
preinscripcions i matriculacions a 
http://inscripcions.salagala.cat

• 1 d’agost: sorteig per atorgar els torns 
de selecció de l’horari d’instruments

• 2 d’agost: disponibles els resultats del 
sorteig amb l’assignació de dia i hora 
per a la tria d’instruments (publicats a 
la pàgina web www.salagala.cat i a la 
cartellera exterior del Centre)

• 5 i 6 de setembre:  
tria d’horari d’instrument

Les inscripcions que es realitzin a partir 
del 15 de juliol escolliran horari d’instru-
ment per ordre d’inscripció a partir del 
7 de setembre (no escau el sorteig).
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inFORMàTiCa
BàSiCa 
PeR a GenT GRan
Adreçat a aquelles persones que es vo-
len iniciar i aprendre informàtica. Tre-
ballarem el més bàsic per poder navegar 
i aprofitar aquestes noves tecnologies 
segons les necessitats de cadascú.

Formació adreçada a persones sense 
coneixements informàtics o nivell molt 
bàsic.

d’octubre a juny

Dies: dilluns o dimarts

Horari: dilluns, de 15 a 16 h;  
dimarts, de 12 a 13 h

Lloc: Aula d’informàtica Sala Galà (2n pis)

Professora: Anna Molas

Preu: 24 € / mes

iOGa inTeGRal
Seguint les ensenyances de Swami 
Sivananda, el ioga integral és un mètode 
mil·lenari provinent directament de la 
Índia que busca el benestar físic, men-
tal i espiritual de la persona de manera 
integral. La pràctica consisteix en el 
treball d’àssanes (postures), pranayames 
(respiració), relaxació conscient i medi-
tació. Amb la pràctica constant d’aquest 
tipus de Ioga aconseguim tenir un con-
tacte més sincer amb nosaltres matei-
xos, enfortir el cos i la ment i així poder 
dur una vida més equilibrada i plena.

d’octubre a juny

Dia: dilluns i/o dimarts

Horari: dilluns, de 20 a 21.30 h;  
dimarts, de 18.30 a 19.30 h

Lloc:  
Auditori Centre Cultural Sala Galà

Professora: Marta Cla

Preu: 
26 € / mes (dilluns) 
24 € / mes (dimarts) 
35 € / mes (2 dies a la setmana)

nO 
Ve 
TaT! KunDalini 

iOGa
Kundalini ioga ensenya les tècniques i la 
consciència per mantenir-se sa. Manté 
el cos en forma i entrena la ment per ser 
fort i flexible, i permetre afrontar mi-
llor els canvis i l’estrès. Amb la pràctica 
regular, es pot començar a sentir com 
milloren les funcions fisiològiques, i com 
es pren consciència de les emocions, 
la qual cosa permetrà canalitzar-les de 
manera positiva, o com disminueixen els 
estats d’ansietat o angoixa.

d’octubre a juny

Dia: dimecres

Horari: d’11 a 12.30 h o de 19 a 20.30 h

Lloc:  
Auditori Centre Cultural Sala Galà

Professora: Isabel Garcia

Preu: 26 € / mes

PilaTeS
L’objectiu és proporcionar benestar i 
millorar la qualitat de vida de les perso-
nes que desitgin recuperar i augmen-
tar la forma física, recuperar l’agilitat i 
practicar esport i/o millorar lesions i 
postures. El mètode es basa en la tècni-
ca del moviment “Authentic Pilates NY”, 
mitjançant un treball controlat, precís i 
rigorós.

d’octubre a juny

Dia: dimarts

Horari: de 19 a 20 h o de 20 a 21 h

Lloc:  
Auditori Centre Cultural Sala Galà

Professora: Inés Arreghini  

Preu: 24 € / mes 

GiMnàSTiCa
Suau
Treballarem el cos d’una forma global, 
funcional i respectuosa utilitzant tèc-
niques com ara estiraments musculars, 
exercicis de coordinació i consciència 
corporals, relaxació i jocs entre altres. 
Tot dins d’una atmosfera de treball, 
constància, respecte i gaudi.

d’octubre a juny

Dia: dimarts i/o dijous

Horari: dimarts, de 16 a 17 h

dijous, d’11 a 12 h  

Lloc:  
Auditori Centre Cultural Sala Galà

Professora: Marta Cla

Preu:   
24 € / mes (1 dia a la setmana) 
30 € / mes (2 dies a la setmana)

calaix 
 De SaSTRe

CALAIX DE SASTRE - 2322 - CALAIX DE SASTRE



BIBLIOTECA - 2524 - BIBLIOTECA

xinÈS
Aquest curs va dirigit a aquelles perso-
nes que vulguin iniciar-se en el coneixe-
ment del xinès mandarí. S’ensenyarà 
com escriure els caràcters, la pronun-
ciació i també com llegir textos i diàlegs 
breus i aspectes de la cultura xinesa. A 
través de classes dinàmiques i partici-
patives es treballarà la gramàtica fent 
servir material audiovisual, jocs, activi-
tats, etc.

Si voleu aprendre una llengua tan dife-
rent i interessant, no us ho penseu!

d’octubre a juny

Dia: dimarts 

Horari: de 19.30 a 21 h

Lloc: Espai Jove l’Escorxador

Professora: Alba Gonzalez

Preu: 26 € / mes

MOnOGRàFiCS

inTRODuCCió a
l’úS De MÒBilS i
TauleTeS 
Aquest curs és una introducció al món 
dels dispositius de comunicació mòbil: 
els smartphones (telèfons mòbils inte-
l·ligents) i les tablets (tauletes). Es treba-
llaran les nocions bàsiques per entendre 
com funciona el teu telèfon mòbil, què 
són i per a què serveixen les aplicacions 
i les connexions a Internet i enviament 
de missatges, entre altres. 

De gener a març

Dia: divendres

Horari: de 13 a 14 h

Lloc: Aula d’informàtica Sala Galà (2n pis)

Professora: Anna Molas

Preu:  24 € / mes

TeaTRe PeR a JOVeS
En aquest taller es motivarà la curiositat 
cap el món de la interpretació. S’apren-
drà que fer teatre és jugar a ser una altra 
persona, a sentir emocions fictícies o a 
estar en llocs on mai s’ha estat. Es des-
pertarà la imaginació i es fomentarà la 
creació de qui hi participa. 

Les classes estaran conduïdes per Marc 
Ciurana, actor professional amb més de 
quinze anys d’experiència en el camp de 
la docència teatral per a infants, joves i 
adults, direcció i interpretació.

D’octubre a juny

De 12 a 17 anys

Dia: Dijous 

Horari: de 18.30 a 20 h

Lloc:  
Auditori Centre Cultural Sala Galà

Professor: Marc Ciurana

Preu: 26 € / mes

PeRiODiSMe JOVe
T’agradaria ser el redactor de la infor-
mació de la premsa o generar la infor-
mació dels mitjans de comunicació? 
T’agraden les noves tecnologies? 

Et proposem un taller a mida per esde-
venir periodista de Cassà Jove! 

Periodisme Jove és un taller d’iniciació 
a quatre aspectes diferents de la co-

cassà Jove
Espai Jove l’Escorxador

C. Enris Coris, 11 - 17244 Cassà de la Selva

 Tel. 669 166 000

info@cassajove.cat

www.cassajove.cat 

 @cassajove     @cassajove    facebook.com/cassajove

inSCRiPCiOnS i MaTRiCulaCiOnS:
Cursos del calaix de sastre, monogràfics i inscripcions fora de termini: fins al dia 
24 del mes anterior a l’inici de l’activitat.

iniCi Del CuRS: Dilluns 2 d’octubre de 2017.

ClOenDa Del CuRS: Divendres 29 de juny de 2018

CASSÀ JOVE - 2524 - CALAIX DE SASTRE
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municació: escriptura, fotografia, ràdio 
i vídeo. Prova els quatre estils i apro-
fundeix en un d’ells en funció dels teus 
interessos i habilitats!

De 12 a 30 anys

Dia: divendres 

Horari: de 17 a 20 h

Lloc: Espai Jove l’Escorxador

Inscripció gratuïta

JOCS De Taula
Cansat dels tradicionals jocs de taula? 
Vine i descobreix noves propostes, jocs 
d’enginy, de rapidesa, d’agilitat. Activitat 
gratuïta i d’entrada lliure per venir el dia 
i l’hora que vulguis a posar-te a prova i 
a competir per descobrir qui és el millor 
en cada joc que proposarem!

A partir de 12 anys

Dia: Dimecres 

Horari: de 17 a 20 h

Lloc: Espai Jove l’Escorxador

Inscripció gratuïta

MOnOGRàFiC

CuRS
D’elaBORaCió 
i TaST De CeRVeSa
aRTeSana
Descobreix què s’amaga dins d’una am-
polla de cervesa artesana. 

En aquest curs es farà una introducció 
a les begudes fermentades en general 
i es parlarà en detall de la importància 
dels ingredients. S’explicarà el procés 
d’elaboració de la cervesa artesana, tant 
a nivell homebrew com de microcerve-
series, a través de diferents mètodes i 
aparells en cada un dels processos d’ela-
boració i ajudarà a definir els diferents 
estils i gustos de cervesa. 

El curs inclou la visita a una fàbrica de 
cervesa artesana, a un camp de llúpol, 
l’elaboració de la teva pròpia cervesa i 
diferents tasts.

A partir de 18 anys

D’octubre a desembre

Dia: dimarts i alguns dissabtes 

Horari: dimarts, de 20 a 21.30 h; 4 dis-
sabtes matí (dies i horari a concretar)

Lloc: Espai Jove l’Escorxador

Professor: Adrià Morera Torrent

Preu: 35 € / mes

a Més a 
Més...
aula PeR FeR

DeuReS
Al nou Espai Jove l’Escorxador hi tro-
baràs, entre altres espais, una aula per 
fer deures i/o trobar-vos per fer treballs 
en grup, equipada i amb connexió a 
Internet per poder venir sempre que ho 
necessiteu!

Dies: De dimecres a divendres

Horaris: de 17 a 20 h

CaRneT
CaSSà JOVe
Tens entre 12 i 29 anys? Ets de Cassà? 
Tens ganes de tenir avantatges i des-
comptes en serveis, botigues, comerços 
i activitats al nostre poble!?

Si has respost que SÍ a tot, aquest és el 
teu carnet!!

El carnet Cassà Jove és una targeta per-
sonalitzada que t’identifica com a jove 
de Cassà amb la qual podràs accedir a 
descomptes en establiments i activitats 
del poble.

Aprofita’t de ser jove de Cassà!!

PunT D’inFORMaCió  

JuVenil
Al PIJ de Cassà de la Selva informem, 
orientem i assessorem sobre tot el que 
ens demanis: formació, treball, mobilitat, 
salut, habitatge i molt més! 

També fem carnets internacionals d’al-
berguista, ISIC, ITIC,… Vine i pregun-
ta’ns el que vulguis!

Dies: dimecres i divendres

Horari: de 17 a 20 h

CaSal JOVe
Casal participatiu en què els mateixos 
joves, juntament amb els monitors i les 
monitores, decidiu les activitats que 
realitzareu durant el mes, així com la 
seva organització i gestió. Per passar un 
estiu diferent!

Juliol 2018

CASSÀ JOVE - 2726 - CASSÀ JOVE
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cUrsos 
de català 
per a 
adUlts
Organitzats pel Servei Comarcal de 
Català del Gironès (CPNL)

Servei Comarcal de Català del Gironès

C. de la Riera de Mus, 1-A 
17003 Girona  

Tel. 972 21 32 62

girones@cpnl.cat

www.cpnl.cat/girones

CuRSOS PReSenCialS a 
CaSSà De la SelVa 
Diversos nivells

CuRSOS PaRla.CaT,  
en línia i SeMiPReSenCialS
De nivell elemental, intermedi i de 
suficiència

Sessió informativa al Servei Comar-
cal de Català del Gironès: 18 de se-
tembre, a les 12 h

Cal confirmar l’assistència per correu 
(girones@cpnl.cat) o per telèfon  
(972 21 32 62) 

niVell SuPeRiOR (C2) 
A Girona, Salt o a distància

inFORMaCió i inSCRiPCiOnS:
5, 12 i 19 de setembre, d’11 a 14 h 

Ajuntament de Cassà de la Selva  
Rambla Onze de Setembre, 111  
Tel. 972 46 00 05

proMoció 
econòMica
Àrea de Promoció Econòmica

Can Trinxeria 

Plaça de la Coma, 16

17244 Cassà de la Selva

Tel. 972 46 28 21

promocio@cassa.cat  
promocioeconomica@cassa.cat

CluB De la Feina
El Club de la feina és un programa per-
sonalitzat basat en la voluntarietat i 
compromís de la persona i on són aques-
tes el motor del procés de transforma-
ció. No es garanteix la feina. Es prepara i 
s’acompanya a persones aturades, treba-
lladors/ores que busquen millores en la 
seva situació laboral, emprenedors/ores 
que volen muntar o ja tenen el seu propi 
negoci i insercions fràgils. 

Dies: dimarts, dimecres i divendres 
(hores convingudes)

Horaris: de 9 a 14 h

Lloc: Can Trinxeria  
Plaça de la Coma, 16

Tècnica: Neus Freixes 

Preu: Gratuït

SeSSiOnS GRuPalS Del 

CluB De  
la Feina
Sessions de dues hores on es treballarà 
de manera pràctica i vivencial temes 
relacionats amb com crear marca per-
sonal, xarxes socials i recursos TIC, 
preparació d’auto candidatura i entre-
vista de feina, tècniques de comunicació 
i tècniques de gestió emocional per 
apoderar-se.

Dies: Cada dimecres 

Horaris: 10 a 12 h

Lloc: Can Trinxeria  
Plaça de la Coma, 16

BORSa De TReBall
Porta d’entrada on ha d’accedir qualsevol 
persona que busqui feina. A partir d’una 
petita entrevista es derivarà cada perso-
na cap al servei que més li convingui.

Dies: dilluns, dimecres i divendres

Horaris: d’11 a 13 h

Lloc: Can Trinxeria 
Plaça de la Coma, 16

GaRanTia JuVenil
Orientat a joves entre 16 i 29 anys. Ga-
ranteix oportunitats i ofereix programes 
de formació, inserció en el mercat la-
boral, assessorament en emprenedoria i 
autoocupació i orientació laboral.

Dies: dimecres

Horaris: de 10 a 14 h

Lloc: Can Trinxeria 
Plaça de la Coma, 16

Impulsora: Paula Ros

Més informació a garantiajuvenil@
girones.cat 

CuRSOS De

FORMaCió 
OCuPaCiOnal:
• Community manager

• Introducció al posicionament web

• Comerç electrònic i botiga virtual

• Xarxes socials

• Contractació

• Atenció a la diversitat: autisme

• Atenció a la diversitat: dislèxia

• Atenció a la diversitat: TDA

• Dificultat d’aprenentatge: detecció, 
prevenció i tractament

• Neteja de superfícies

• Prevenció de riscos laborals

• Nutrició dietètica

• La comunicació entre el professio-
nal sanitari i el malalt i la família

• Acompanyament durant el procés 
de dol

• Tècniques de massatge

• Eines de coaching nivell I

• Eines de coaching nivell II

• Microsoft office Excel I

• Microsoft office Excel II

• Xarxes socials

PROGRAMES A PART. Consulteu in-
formació i condicions dels cursos a 
l’Àrea de Promoció Econòmica. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA- 2928 - CATALÀ PER ADULTS
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inForMació general
CalenDaRi 

Les activitats del Cen-
tre Cultural Sala Galà 
segueixen el calendari 
escolar pel que fa a dies 
lectius i de vacances.

A principi de curs s’en-
tregarà el calendari 
escolar a tots els alum-
nes específics de l’Esco-
la d’Art Josep Lloveras, 
l’Escola de Música Pere 
Mercader i els cursos 
del calaix de sastre.

• Vacances de nadal: 
Del 23 de desembre de 
2017 al 7 de gener de 
2018, ambdós inclosos.

• Vacances de Setmana 
Santa: Del 24 de març al 
2 d’abril de 2018, amb-
dós inclosos.

• Festa Major de Cassà 
(festius locals): 28 i 29 
de maig de 2018.

• Festius de lliure elec-
ció locals: 13 d’octubre i 
7 de desembre de 2017 i 
30 d’abril de 2018.

nO 
Ve 
TaT! 

inSCRiPCiOnS

TOTES LES INSCRIP-
CIONS ES FORMALITZA-
RAN EN LÍNIA!

http://inscripcions.salagala.cat

Es donarà suport des 
del Centre Cultural Sala 
Galà a totes les perso-
nes que ho sol·licitin. 

MaTRíCula

Matrícula escola de 
Música Pere Mercader: 
70 €

Matrícula escola d’art 
Josep Lloveras: 30 €

Matrícula cursos calaix 
de sastre: 5 €

• L’import de la matrí-
cula inclou assegurança, 
material i llibres (si 
s’escau).

• L’import cobrat de la 
matrícula no serà retor-
nable en cap cas.

• A l’import de la ma-
trícula no se li apliquen 
descomptes.

• L’abonament de la ma-
trícula afecta ex alum-
nes i alumnes nous.

nO 
Ve 
TaT! 

 en el SiSTeMa 
De PaGaMenT De leS 
MaTRíCuleS!

Per a formalitzar el pa-
gament de la matrícula 
caldrà fer efectiu el full 
de pagament que re-
breu al vostre domicili a 
través del correu ordi-
nari amb remitent de les 
oficines de XALOC.

DeSCOMPTeS

Aplicables als cursos 
organitzats pel Cen-
tre Cultural Sala Galà i 
l’Ajuntament de Cassà:

10% De DeSCOMPTe

• Família nombrosa/mo-
noparental

• Persones en situació 
d’atur

• Persones amb disca-
pacitat (amb targeta 
acreditativa de la disca-
pacitat)

• Jubilats

• Titulars del Carnet 
Cassà Jove

• Dos germans (menors 
de 18 anys) inscrits en 
activitats incloses en 
aquest llibret. Descomp-
te en ambdues activitats

• Persones que s’inscri-
guin en dues o més acti-
vitats incloses en aquest 
llibret. Descompte en 
cada activitat

• Cursos anuals (realit-
zant el pagament d’un 
sol cop abans de l’inici 
de l’activitat)

Tots els descomptes 
s’han de sol·licitar un 
cop es formalitza la ins-
cripció i cal aportar la 
documentació que justi-
fica la situació en cada 
cas. Cada sol·licitant 
només pot acollir-se a 
un descompte.

nOTeS SOBRe el  
COBRaMenT De leS 
QuOTeS

• El pagament de les 
activitats és mensual 
(a excepció dels casos 
especificats).

• La domiciliació es 
realitza durant el mes 
en curs i no varia se-
gons calendari escolar.

• Les activitats d’un 
sol dia es paguen 
íntegrament abans de 
l’inici de l’activitat.

• Qualsevol modifica-
ció de les dades per-
sonals i/o les condi-
cions de l’activitat on 
l’alumne estigui inscrit 
que generi una mo-
dificació en la quota, 
ha de ser notificada al 
punt d’informació del 
Centre Cultural Sala 
Galà abans del dia 24 
del mes en curs per 
a la seva aplicació al 
mes següent. En cas 
contrari no se’n podrà 
garantir la modificació 
en el termini establert.

BaixeS DelS aluMneS

• Qualsevol baixa dels 
alumnes s’haurà de co-
municar anticipadament 
per escrit mitjançant el 
model que es facilitarà a 
través del punt d’infor-
mació del Centre Cultu-
ral Sala Galà.

• La manca d’aquesta 
comunicació serà motiu 
suficient per no consi-
derar la baixa deguda-
ment formalitzada.

MéS inFORMaCió a: 

CENTRE CULTURAL 
SALA GALÀ

C. Molí, 9 | 17244  
Cassà de la Selva 

Tel. 972 46 28 20 

info@salagala.cat 

art@salagala.cat

musica@salagala.cat

biblioteca@salagala.cat

www.salagala.cat

facebook.com/salagalacassa

@salagalacassa

HORaRiS PunT  
D’inFORMaCió: 

Dimecres i dijous, de 10 
a 14 h 

De dilluns a divendres, 
de 16 a 20.30 h

Si es vol fer una classe de 
prova gratuïta per conèixer 
millor el contingut de cada 
curs, es pot demanar hora al 
punt d’informació del Centre 
Cultural Sala Galà.

L’organització es reserva el 
dret d’anul·lar o modificar les 
activitats si així ho reque-
reixen les circumstàncies. 

És necessari un mínim 
d’alumnes inscrits per a les 
activitats i totes compten 
amb places limitades.

En cas que estigueu inte-
ressats en algun curs però 
els horaris no s’adaptin a les 
vostres necessitats, po-
seu-vos en contacte amb el 
Centre Cultural Sala Galà per 
tal de comunicar-ho i bus-
carem la millor manera de 
resoldre-ho.
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PROTeCCió De leS DaDeS PeRSOnalS i D’iMaTGe

En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les dades personals proporcionades es recullen en fitxers 
automatitzats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el seguiment docent de 
l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l’Ajuntament de Cassà, 
incloent l’Escola d’Art Josep Lloveras, l’Escola de Música Pere Mercader i el Centre Cultural 
Sala Galà.

En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la inti-
mitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la inscripció a alguna de 
les activitats d’aquest programa autoritzarà que els alumnes puguin ser fotografiats en 
les activitats en què participin organitzades per l’Ajuntament de Cassà de la Selva i que 
aquestes imatges puguin ser publicades a la pàgina web, memòria d’activitats, publica-
cions dels organismes oficials (Consell Comarcal i Ajuntaments) o revistes i diaris d’àmbit 
local i comarcal.
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ajuntament de Cassà de la Selva 

Rbla. Onze de Setembre, 107

17244 Cassà de la Selva

Tel. 972 46 00 05

www.cassa.cat

ajuntament@cassa.cat


