Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Preu:

dijous 21 d’abril de
2016 de 19.30 a 21.30 h
a l’aula de formació de
la sala polivalent
del 29 de març al 12
d’abril a la recepció de
la Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
15 € la sessió

Taller on podreu escollir fer un coixí, una
faldilla o una brusa. Només cal portar el retall
de roba amb què voldreu fer la peça.
Lloc:

Inscripcions:

Peix blau

Preu:

Sessió durant la qual s’ensenyaran a elaborar
receptes amb peix blau.
Dia i hora:

Inscripcions:

Menú refrescant

Sessió durant la qual s’explicarà i s’ensenyarà a
elaborar un menú complet amb plats refrescants.
Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Preu:

dijous 16 de juny de
2016 de 19.30 a 21.30 h
a l’aula de formació de
la sala polivalent
del 29 de març al 31 de
maig a la recepció de la
Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
15 € la sessió

Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Dies curs:

Curs d'iniciació a la fotografia
digital (12 hores)

Curs teòric i pràctic adreçat a persones amb
càmera digital amb funcions manuals.
Aprendrem tots els conceptes bàsics que ens
cal saber per treure el màxim rendiment de la
nostra càmera a l’hora de prendre una
fotografia de retrat, paisatge, esports, etc.
Dia i hora:

dimecres de 18.30 a
20.30 h. Cal portar la
càmera
Lloc:
a la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva
Inscripcions: del 29 de març al 12
d’abril a la recepció de
la Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
Dies curs:
dimecres 20 i 27
d’abril, 4, 11, 18 i 25
de maig
Preu:
70 € el curs

dimarts de 18.30 a
20.30 h.
a la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva
del 29 de març al 12
d’abril a la recepció de
la Casa de Cultura de
Riudellots. Places limitades
dimarts 19 i 26 d’abril,
3, 10, 17, 24, 31 de
maig i 7,14 i 21 de juny.
60 € el curs

Taller de vermut

TAST

Preu:

dimarts 26 d’abril de
2016 de 18.00 a 20.00 h
a la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva
del 29 de març al 18
d’abril a la recepció de la
Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
12 € la sessió

el món de la informàtica i que volen conèixer el
funcionament de la xarxa, aprendre a navegar
per buscar informació, saber manejar el correu
electrònic i saber què són les xarxes socials:
Twiter, Facebook, LinkedIn...

Preu:

FOTOGRAFIA

Lloc:

dijous 19 de maig de
2016 de 19.30 a 21.30 h
a l’aula de formació de
la sala polivalent
del 29 de març al 3 de
maig a la recepció de la
Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
15 € la sessió

Dia i hora:

Curs d’iniciació a la informàtica
bàsica a Internet i al correu
bàsica,
electrònic
h)
Curs
adreçat (20
a persones
que volen iniciar-se
iniciar
en

INFORMÀTICA

CUINA

Pastisseria

Sessió durant la qual s’ensenyaran a elaborar tres
dolços diferents.

COSTURA

Taller de costura DIY (fet per
un mateix)

Un costum molt català que no hem de perdre:
anar a fer el vermut.
Què és el vermut i com s’elabora / Principals
marques tradicionals i modernes de vermuts /
Tast de diferents vermuts blancs i negres /
Elaboració i tast de còctels fets amb vermuts
Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Preu:

dimarts 3 de maig de
2016 de 19.00 a 21.00 h
a la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva
del 29 de març al 26
d’abril a la recepció de la
Casa de Cultura de
Riudellots.
Places limitades
20 € el taller, si us
apunteu als dos tallers
alhora, el de vermut i el
d’iniciació al tast de vins
junts valen 35 €

Iniciació al tast de vins

Tipus de vins i com s’elaboren / Normes
bàsiques per al tast de vins: color, olor i gust
/ Diferència entre vins monovarietals i
plurivarietals / Com es serveix i es guarda el
vi / Què entenem com a maridatge entre
vins i plats / Tast de vins blancs, rosats i
negres, joves i amb criança
Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Preu:

dimarts 10 de maig de 2016
de 19.00 a 21.00 h
a la Casa de Cultura de
Riudellots de la Selva

del 29 de març al 26 d’abril
a la recepció de la Casa de
Cultura de Riudellots.
Places limitades
20 € el taller, si us apunteu
als dos tallers alhora, el de
vermut i el d’iniciació al tast
de vins junts valen 35 €

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
*Excepte cada primer divendres de
mes, que hi ha inauguració d’exposició
i els dies que s’imparteixen cursos en
altres espais municipals, que no són a
la Casa de Cultura, que es tanca el
servei d’inscripcions i venda d’entrades
a les 18.45 h.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

XERRADES

Autoritat en positiu. Normes i
límits

La fermesa i l’estimació poden i han d’anar
de la mà en l’educació dels nostres fills.
Són imprescindibles, totes dues, per
transmetre les habilitats socials i de
respecte necessàries per gestionar la
pròpia vida personal i social. Però per a
moltes famílies no és tan fàcil, quines
estratègies hi ha? On és el límit?

Servei Local d’Orientació Familiar de la
Diputació de Girona
Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions:
Preu:

divendres 8 d’abril de
2016 a les 18.30 h
a la Casa Cultura de
Riudellots
del 29 de març al 7
d’abril. Aforament limitat
gratuït

A partir del 29 de març de 2016 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.

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 estimat, 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

