
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 
 

*Del 22 de desembre de 2017 al 5 
de gener  de 2018, ambdós 

inclosos, tancat per vacances de 
Nadal 

 Fins a la data que es marca en 
cada curs. 
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. 

ELS DIES QUE HI HA 
VERNISSATGE i ELS DIJOUS 25 de 
GENER, el 8 DE FEBRER i EL 8 DE 
MARÇ LES INSCRIPCIONS ES 
TANQUEN A LES 18.30 h 

PERÍODE D’INSCRIPCIONS

Si el taller o curs no arriba al nombre d’alumnes 
estimat, la Casa de Cultura de Riudellots 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.

CONDICIONS 

CASA DE
CULTURA 
RIUDELLOTS DE LA SELVA 

CURS  2017 -18  

GENER /FEBRER /  MARÇ  2018  

en aquest taller es donaran unes pautes per 
poder-ho resoldre. 

Dia i hora:        dimarts 30 de gener de 18.30  
                          a 20.00 h. 
Lloc:                 Casa de Cultura de Riudellots 
Inscripcions:   a la Casa de Cultura de  
                          Riudellots del 8 al 26 de 
                          gener. Places limitades.  
 Preu:                7 € la sessió 

Ordre al rebost, tàpers... 
Com organitzar la nevera i el congelador per 
no fer malbé ni llençar menjar. 
Com guanyar temps fent menús. 

Dia i hora:       dimarts 20 de febrer de 18.30 
                         a 20.00 h.  
Lloc:                Casa de Cultura de Riudellots 
Inscripcions:  a la Casa de Cultura de  
                         Riudellots del 8 de gener al 12 
                         de febrer. Places limitades        
Preu:                7 € la sessió 

Canvi d’armaris. 
Optimitzar espais. 

Dia i hora:        dimarts 20 de març de 18.30 
                          a 20.00 h.  
Lloc:                 Casa de Cultura de Riudellots 
Inscripcions:   a la Casa de Cultura de 
                          Riudellots del 8 de gener al  
                          12 de març. Places     
                           limitades   
Preu:                 7 € la sessió 

LA CUINA, COM ORDENAR-LA 

ORDRE A LES HABITACIONS 



CUINA 

Sessió durant la qual s’ensenyarà a 
elaborar un àpat d’un sol plat. 

Dia i hora:       di jous 25 de gener  
                       de 2018 de 19.30 a 
                       21.30 h 
Lloc:               a l ’aula de formació  
                       de la sala pol ivalent 
Inscripcions:    del 8 al 17 de gener. 
                       Places l imitades 
Preu:               15 € la sessió 
  

Sessió durant la qual s’ensenyaran 
diferents receptes ràpides d’elaborar. 

Dia i hora:       di jous 8 de febrer de   
                       2018 de 19.30 a  
                       21.30 h 
Lloc:               a l ’aula de formació 
                       de la sala pol ivalent 
Inscripcions:   del 9 al 24 de gener.  
                       Places l imitades         
Preu:               15 € la sessió 

Sessió durant la qual s’ensenyarà a 
elaborar diferents t ipus de plats 
cuinats al forn. 

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 la Diputació de Girona. 

Dia i hora:        dijous 25 de gener i 1   
                         de febrer de 2018 de 
                         19.00 a 21.00 h 
Lloc:                 FoodLab de Riudellots    
Inscripcions:    del 8 al 12 de gener, 
                         per a empadronats a 
                         Riudellots o membres  
                         d’una entitat de 
                         Riudellots.   Del 15 al  
                         17 de gener per a no   
                         empadronats, en horari 

HIGIENE 

ALIMENTARIA TIC

PLAT ÚNIC 

PLATS D'ELABORACIÓ RÀPIDA 

CUINAR AMB EL FORN 

CASA DE CULTURA 
Riudellots de la Selva 

gener/febrer/març 2018 

CURS D’HIGIENE ALIMENTÀRIA (4H) 
(MANIPULADOR D’ALIMENTS) 

 
Tecnologies de la informació i de la comunicació 

CURS  D’ÚS BÀSIC DE TELÈFONS MÒBILS 
AMB ANDROID (9 H) 

Curs adreçat a adults, on s’aprendrà a fer 
trucades, whatsapps, a fer ús de la càmera, 
Internet, instal•lar aplicacions, estalvi de 
bateria.... 

Dia i hora:        dimecres de 19.30 h a 21.00 h 
Lloc:                 Casa de Cultura de Riudellots 
Inscripcions:   del 8 al 16 de gener. 
                         Places limitades 
Inici i final:      del 24 de gener al 28 de 
                         febrer inclosos 
Preu:                35 € el curs     

Dia i hora:       dijous 8 de març de 
                       2018 de 19.30 a 21.30 h 
Lloc:               a l’aula de formació de la 
                       sala polivalent 
Inscripcions:  del 8 de gener al 15 de  
                       febrer.Places limitades        
Preu:              15 € la sessió

                  d’obertura de la Casa    
                  de Cultura de Riudellots. 
                  Excepte el divendres 12 de 
                  gener, es tanquen   
                  inscripcions a les 18.30 h.  
                  Cal acreditar les dues 
                  opcions.Places limitades  
Preu:         Gratuït

ORGANITZACIÓ

ORDRE: PER QUÈ? COM COMENÇAR?   
Si sovint us plantegeu: necessito ordre  a 
casa meva, no tinc suficient espai a casa, 
tinc problemes per organitzar la neteja, etc.,  


