CASA DE CULTURA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA /2018.19 I OCT.NOV.DES. 2018

Taller de fotografia teòric i pràctic destinat a persones
amb un nivell elemental o nul de fotografia, que volen
aprendre o millorar aspectes essencials tant
d’elements tècnics de la càmera com de
fotocomposició i revelatge digital. Cal portar la càmera
reflex o bridge amb programes manuals.
Dia i hora: dimecres de 18.30 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 27 de setembre. Places limitades
Inici i final: del 17 d’octubre al 5 de desembre (17, 24
i 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre
i 5 de desembre)
Preu:
70 € el curs

DE LA INFORMACIÓ I DE LA
TIC TECNOLOGIES
COMUNICACIÓ

TALLER: TELÈFONS MÒBILS AMB ANDROID PART 1 (3H)
Curs adreçat a persones majors de 16 anys.
Temari: el telèfon intel•ligent: què és i
característiques. Les icones de la pantalla.El sistema
operatiu dels mòbils. Bloquejar la pantalla. Canviar
l’idioma del telèfon i del teclat. L’agenda de contactes.
Configurar el so de les trucades. Fer fotos i vídeos.
Calendari: esdeveniments, recordatoris i objectiu.
Dia i hora:
dimarts 16 d’octubre de 17.00 h a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 al 27 de setembre. Places limitades
Preu:
gratuït

TALLER: TELÈFONS MÒBILS AMB ANDROID PART 2 (3H)
Curs adreçat a persones majors de 16 anys. Temari:Les
icones de la pantalla. Aplicacions bàsiques: rellotge,
calendari i calculadora. Configuració d’un compte de Google.
Descàrrega d’aplicacions amb Play Store. Whatsapp. El

Dia i hora:
dimarts 30 d’octubre de 17.00 h a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 al 27 de setembre. Places limitades
Preu:
gratuït

TALLER: INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 1 (3 H)
Curs adreçat a persones majors de 16 anys.
Temari: introducció a les parts de l’ordinador,
perifèrics i connexions. L’escriptori i els seus elements.
El ratolí. Iniciació al teclat.
Dia i hora:
dimarts 4 de desembre de 17.00 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 de setembre al 26 de novembre.
Preu:
gratuït

TALLER: INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 2 (3 H)
Curs adreçat a persones majors de 16 anys.
Temari: unitats d’emmagatzematge internes i externes.
Gestió de carpetes. Principals tipologies d’arxius.
Localització dels programes de l’ordinador i per a què
serveixen. Compressió i descompressió d’arxius.
Dia i hora: dimarts 11 de desembre de 17.00 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 de setembre al 3 de desembre.
Preu:
gratuït

TALLER: INICIACIÓ A INTERNET (3 H)

Curs adreçat a persones majors de 16 anys. Temari: Què
és Internet? El web. Elements necessaris per accedir a
Internet. Les xarxes sense fils: wi-fi o navegació per
Internet. L’adreça web (URL) o enllaç. Els navegadors.
Funcionament dels navegadors: cerca simple i avançada.
Dia i hora: dimarts 18 de desembre de 17.00 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 de setembre al 3 de desembre.
Preu:
gratuït
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correu electrònic. Connexió a Internet: activar i
desactivar el Wifi.
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CURS 2018.19
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS :

A la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
C/ Major, 19. Riudellots de la Selva / Tel.972 47 86 75
HORARI D’ATENCIÓ:
Matí, de dilluns a dijous:de 10.00 a 13.00 h / Tarda, de dilluns a divendres: de 16.30 a 20.00 h.
Excepte els dies que hi ha activitats en altres espais municipals que romandrà tancada

PERÍODE D’INSCRIPCIONS :
Les dates que estan detallades a cada curs.
CAL VENIR A LA RECEPCIÓ DE LA CASA DE CULTURA DE RIUDELLOTS I OMPLIR LA FITXA D’INSCRIPCIÓ I FER LA
INSCRIPCIÓ EN HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, TOT I HAVER ESTAT JA ALUMNE.
CAL TENIR EN COMPTE LES DATES D’INSCRIPCIÓ i L’ORDRE D’INSCRIPCIÓ, JA QUE LES PLACES SÓN LIMITADES.

CONDICIONS D'INSCRIPCIONS:

• En els cursos que s’inicien a l’octubre i s’acaben al juny la
quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària (anglès)
• En els cursos puntuals d’un dia, un període curt o
trimestrals les quotes es cobraran en efectiu en el moment de
la inscripció. Per tant, la inscripció no es farà efectiva fins que
s’hagi fet aquest pagament.
• Si el taller o curs no arriba al nombre d’alumnes mínim el
centre farà la devolució de l’import de la inscripció la primera
setmana dels tallers o cursos.
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ANGLÈS
ANGLÈS ELEMENTAL, PER A ADULTS
Adreçat a alumnes del curs anterior de nivell iniciació o
a aquelles persones que tenen unes nocions bàsiques
d’aquesta llengua.
SI ÉS UN ALUMNE NOU haurà de fer una prova de
col•locació obligatòria en horari d’obertura de la
Casa de Cultura per determinar el nivell, abans de
l’11 de setembre, per a la qual cal demanar hora
prèviament a recepció.
Dia i hora: dilluns de 17.00 a 18.30 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Preu:
42 € el mes
ANGLÈS PREINTERMEDI, PER A ADULTS
Adreçat als alumnes del curs anterior o bé a aquells que
ja tenen uns coneixements de la llengua.
SI ÉS UN ALUMNE NOU haurà de fer una prova de
col•locació obligatòria en horari d’obertura de la
Casa de Cultura per determinar el nivell, abans de
l’11 de setembre, per a la qual cal demanar hora
prèviament a recepció.
Dia i hora: dilluns de 18.30 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Preu:
42 € el mes
NIVELL FCE PRIMERA PART
S’inicia l’alumne a la preparació per a l’examen de la
Universitat de Cambridge del nivell First Certificate.
SI ÉS UN ALUMNE NOU haurà de fer una prova de
col•locació obligatòria en horari d’obertura de la
Casa de Cultura per determinar el nivell, abans de
l’11 de setembre, per a la qual cal demanar hora
prèviament a recepció.
Dia i hora: dilluns de 17.00 a 18.30 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final: de l’1 d’octubre al 17 de juny
Preu:
42 € el mes

ANGLÈS NIVELL PRE-CAE
S’inicia l’alumne a la preparació per a l’examen de la
Universitat de Cambridge del nivell Certificate in
Advanced English.
SI ÉS UN ALUMNE NOU haurà de fer una prova de
col•locació obligatòria en horari d’obertura de la
Casa de Cultura per determinar el nivell, abans de
l’11 de setembre, per a la qual cal demanar hora
prèviament a recepció.
Dia i hora: dimecres de 17.00 a 18.30 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final: del 3 d’octubre al 19 de juny
Preu:
42 € el mes
NIVELL CAE
Es continua preparant l’alumne per a l’examen de la
Universitat de Cambridge del nivell Certificate in
Advanced English.
SI ÉS UN ALUMNE NOU haurà de fer una prova de
col•locació obligatòria en horari d’obertura de la
Casa de Cultura per determinar el nivell, abans de
l’11 de setembre, per a la qual cal demanar hora
prèviament a recepció.
Dia i hora: dimecres de 18.30 a 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final: del 3 d’octubre al 19 de juny
Preu:
42 € el mes

CUINA
CUINA DE TARDOR 2018
Sessió durant la qual s’ensenyaran a elaborar plats
amb productes propis de la temporada de tardor.
Dia i hora:
Lloc:

dijous 18 d’octubre de 19.30 a 21.30 h
aula de formació de la sala polivalent de
l’ajuntament
Inscripcions: del 3 al 27 de setembre. Places limitades
Preu:
15 € la sessió
PICA-PICA DE FESTA 2018
Sessió durant la qual s’ensenyaran a elaborar diferents
plats per a pica-pica.
Dia i hora:
Lloc:

dijous 8 de novembre de 19.30 a 21.30 h
aula de formació de la sala polivalent de
l’ajuntament
Inscripcions: del 3 de setembre al 25 d’octubre.
Places limitades
Preu:
15 € la sessió
MENÚ DE NADAL 2018
Sessió durant la qual s’ensenyarà a elaborar un menú
de Nadal.
Dia i hora:
Lloc:

dijous 13 de desembre de 19.30 a 21.30 h
aula de formació de la sala polivalent de
l’ajuntament
Inscripcions: del 3 de setembre al 22 de novembre.
Places limitades
Preu:
15 € la sessió

CATALÀ
CATALÀ BÀSIC 1 (45 H)
Adreçat a alumnes majors de 16 anys que volen iniciarse en l’aprenentatge d’aquesta llengua per poder
participar de l’activitat social i cultural del país, tenir
més oportunitats a la feina i relacionar-se millor amb el
seu entorn.
Dia i hora: dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
Inscripcions: fins el divendres 21 de setembre de 2018
, a la Casa de Cultura de Riudellots, en
horari d'obertura
Inici i final: d’octubre a desembre
Preu:
13,57 € el curs

ESCACS
ESCACS
El curs va adreçat a tota persona que vulgui gaudir dels
escacs. A partir de vuit anys als més grans.
L’objectiu del curs és aprendre a moure les peces i
començar a jugar.
Dia i hora:
dilluns de 17.30 a 19.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 3 al 14 de setembre. Places limitades
Inici i final:
de l’1 d’octubre al 17 de desembre
Preu:
60 € al fer la inscripció o 3 quotes de 20€

