CASA DE CULTURA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA /2018.19

TALLER LITERARI

Lloc:
Inscripcions:
Preu:

els divendres 1, 8, 15 i 22
de febrer de 18 a 20 h
Casa de Cultura de
Riudellots
del 8 al 24 de gener.
Places limitades
55 € el curs

A la recepció de 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
Divendres 11 de gener es
tanquen inscripcions a les 18.30
h i els dies que hi ha activitats
de la Casa de Cultura en altres
espais municipals que romandrà
tancada
*Del 22 de desembre de 2018 al 7
de gener de 2019, ambdós
inclosos, tancat
PERÍODE D’INSCRIPCIONS :

CONDICIONS INSCRIPCIONS :
• 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.

A partir del 8 de gener de 2018 fins a la
data que es marca en cada curs, a la
recepció de la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva.
CAL FER LA INSCRIPCIÓ EN HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, TOT I HAVER
ESTAT JA ALUMNE, A LA RECEPCIÓ
DE LA CASA DE CULTURA DE
RIUDELLOTS.
CAL TENIR EN COMPTE LES DATES
D’INSCRIPCIÓ i L’ORDRE
D’INSCRIPCIÓ, JA QUE LES PLACES
SÓN LIMITADES.

CASA DE CULTURA

Dia i hora:

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS :

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

TALLER LITERARI: VULL ESCRIURE! (8H)
Curs per aprendre a crear un relat breu.
De 16 a 100 anys.
Et vols presentar a premis literaris?
Tens ganes d’escriure un relat i no saps
com fer-ho? Vine a aquest taller
d’escriptura! Aprendrem a despertar
els sentits per escriure, farem néixer
personatges i a través d'exercicis
pràctics i divertits, buscarem la manera
de donar vida a les teves idees. Al final
del curs, tindràs el teu relat acabat a
les mans, revisat i llest, amb l'opció
d’aparèixer a la publicació digital Diari
Maresme.
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CUINA
CUINEM LLEGUMS
Sessió durant la qual s’ensenyarà a
elaborar plats on l’ingredient principal
són els llegums.
Dia i hora:

dijous 24 de gener de 2019 de
19.30 a 21.30 h
Lloc:
aula de formació de la sala
polivalent de l’ajuntament
Inscripcions: del 8 al 17 de gener. Places
limitades
Preu:
15 € la sessió
CUINA DEL BACALLÀ
Sessió durant la qual s’ensenyaran a elaborar
diferents plats on el bacallà és l'ingredient
principal.
Dia i hora:
Lloc:

dijous 7 de febrer de 19.30 a 21.30 h
aula de formació de la sala
polivalent de l’ajuntament
Inscripcions: del 8 al 24 de gener. Places
limitades
Preu:
15 € la sessió
DIFERENTS COCCIONS: VAPOR, PLANXA, FORN...
Sessió durant la qual s’ensenyarà a elaborar
diferents tipus de plats cuinats amb diferents
processos de cocció, com ara al vapor, a la planxa,
al forn...
Dia i hora:
Lloc:

dijous 7 de març de 19.30 a 21.30 h
aula de formació de la sala
polivalent de l’ajuntament
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Inscripcions: del 8 de gener al 15 de febrer.
Places limitades
Preu:
15 € la sessió

CATALÀ
CATALÀ BÀSIC 2 (45 H)
Adreçat a alumnes majors de 16 anys i no
catalanoparlants

Dia i hora:
dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: qui no està inscrit ja, ho pot fer el
primer dia de classe, el dimarts 8
de gener
Inici i final: del 8 de gener al 21 de març
Preu:
13,57 € el curs

HIGIENE ALIMENTARIA
CURS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA (4H)
(MANIPULADOR D’ALIMENTS)
Curs adreçat a persones majors de 16 anys, on
s’analitzaran els aspectes de la higiene alimentària
que ha de conèixer el personal responsable de la
manipulació dels aliments i que són necessaris per
poder acreditar-ne la formació.
S’entregarà un certificat a aquells alumnes que
assisteixin a les 4 hores i superin la prova final.
Curs organitzat des de la Regidoria de Promoció
Econòmica i amb el suport de

Dia i hora:

divendres 25 de gener i 1 de febrer
de 2019 de 18 a 20 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 8 al 14 de gener, per a veÏns de
Riudellots o membres d’una
entitat de Riudellots (cal
acreditar
les dues opcions), Del
15 al 17 de
gener de 2019 per a la
resta de
persones, en horari
d’obertura de
la Casa de Cultura
de Riudellots.
Places limitades.
Preu:
gratuït

TIC

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

TAULETES (3 H)
Curs adreçat a majors de 16 anys, en què
s’iniciarà els alumnesenl’ús de les
tauletes.Les tauletes són un complement
dels nostres telèfons mòbils i dels nostres
ordinadors. Hi ha ocasions en què l’ús de les
tauletes és més apropiat per a algunes
tasques.
Tallers TIC organitzats amb el suport del
Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona
Dia i hora:
Lloc:

dimarts 5 de febrer de 17 h a 20 h
aula de formació de la sala
polivalent de l’ajuntament
Inscripcions: del 8 al 24 de gener. Places
limitades
Preu:
gratuït

