INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
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

CASA DE
CULTURA
RIUDELLOTS DE LA SELVA

**El dijous 7 i el divendres 8 de juny a la
tarda, TANCAT per inscripcions

PERÍODE D’INSCRIPCIONS
Fins a la data que es marca a 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.
S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i fer el
pagament en efectiu de la inscripció per
fer-la efectiva.
CAL TENIR EN COMPTE LES DATES
D’INSCRIPCIÓ I L’ORDRE D’INSCRIPCIÓ,
JA QUE LES PLACES SÓN LIMITADES.

CONDICIONS
Si el taller o curs no arriba al nombre
d’alumnes necessari, el centre farà la
devolució de l’import de la inscripció la
primera setmana dels tallers o cursos.
L’organització es reserva el dret de modificar
o anul•lar qualsevol activitat programada per
causes imprevistes o en cas de no arribar al
mínim d’alumnes.

JULIOL 2018

CASA DE CULTURA
Riudellots de la Selva
JULIOL 2018

CUINA
AMANIDES VARIADES
Sessió durant la qual s’ensenyarà a
elaborar diferents amanides.
Dia i hora:

dijous 5 de juliol de 2018
de 19.30 a 21.30 h
Lloc:
a l’aula de formació de la
sala polivalent
Inscripcions: del 4 al 27 de juny en horari
d’obertura de la Casa de
Cultura de Riudellots,
excepte la tarda del dijous 7
i del divendres 8 de juny que
està tancada per inscripcions.
Places limitades
Preu:
15 € la sessió

JARDINERIA

MECANOGRAFIA PER
ORDINADOR
MECANOGRAFIA PER ORDINADOR
(18 HORES)
Adreçat a estudiants a partir de 3r de
primària.
Per aprendre i millorar a escriure
correctament amb el teclat de l’ordinador, ja
que la mecanografia és una eina
imprescindible a l’hora de fer treballs amb
l’ordinador.
Seguint aquest curs de mecanografia la
teva velocitat d’escriptura millorarà
notablement.
Dia i hora:

dilluns, dimarts i dimecres
de 17.30 a 19.00 h
Inici i final: del 2 al 25 de juliol de 2018
Lloc:
a la Casa de Cultura
Inscripcions: del 4 al 21 de juny en horari
d’obertura de la Casa de
Cultura de Riudellots,
excepte la tarda del dijous 7
i del divendres 8 de juny que
està tancada per inscripcions.
Places limitades
Preu:
55,00 € el curs

COM CUIDAR LES PLANTES I LES FLORS A
L’ESTIU
Taller en què es donaran pautes per
cuidar i millorar les plantes i flors de casa
tant les d'interior com les d'exterior.
dimecres 11 de juliol de
2018 de 18.30 a 20.00 h
Lloc:
a la Casa de Cultura
Riudellots
Inscripcions: del 4 al 27 de juny en horari
d’obertura de la Casa de
Cultura de Riudellots,
excepte la tarda del dijous 7
i del divendres 8 de juny que
està tancada per inscripcions.
Places limitades
Preu:
7 € el taller

GRUP A: adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de
primària
GRUP B: adreçat a alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t
d’ESO
Dia :
Hora:

els dijous 5,12,19 i 26
de 16.30 a 18.00h GRUP A
de 18.15 a 19.45 GRUP B
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 4 al 21 de juny en horari
d’obertura de la Casa de
Cultura de Riudellots,
excepte la tarda del dijous 7
i del divendres 8 de juny que
està tancada per inscripcions.
Places limitades
Preu:
53,00 € el curs

XERRADA
PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Dia i hora:

TALLER DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA
CREATIVA (6 HORES)
Amb aquest taller ens apropen a la
programació de sensors i actuadors, i
al disseny i muntatge d'estructures de
robots que dibuixen, fan sons i llums.
Descobrim com fer que es moguin i
les nocions bàsiques de programació.

XERRADA DE SALUT
(Tema pendent per concretar)
Dia i hora: dijous 12 de juliol de les 19.00 a
les 20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura de Riudellots
Inscripcions: del 4 al 27 de juny en horari
d’obertura de la Casa de
Cultura de Riudellots,
excepte la tarda del dijous 7
i del divendres 8 de juny que
està tancada per inscripcions.
Places limitades
Preu:
gratuït

