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PARAMENT DE TAULA I ORNAMENTACIÓ FLORAL
 Us donarem unes pautes per fer el parament  
 d’una taula per un dinar, un sopar ... i la
ornamentació floral més escaient amb exemples
pràctics. 

A la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva i en línia https://sites.hospici.cat/inscripcions/llistat/8/Riudellots
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 o be que hi ha inauguració d'exposició que romandran
tancades les inscripcions presencials.

INSTAGRAM

SALUT

INSTAGRAM
BENEFICIS DE LES INFUSIONS, COM
ELABORAR-LES I AMB QUINES PLANTES
 

En aquest taller aprendrem quins beneficis
poden aportar a la nostra salut les infusions
fetes amb plantes de l’entorn, maneres de fer les
infusions i quines plantes són més aconsellables. 

Organitza: Amb el suport:
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CURS 2022-2023 / GENER-FEBRER_MARÇ 2023

 
CURS 2022-2023

 

Dies i hora:
Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

dilluns 13 de març de 2023, de 17 a 20 h
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 de gener al 2 de març de 2023,
presencials i en línia. Places limitades
15 € el taller

GENER /  FEBRER /  MARÇ
2023

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS :

PERÍODE D’INSCRIPCIONS :
A partir del 9 de gener fins a les dates detallades a cada curs.
CAL VENIR A LA RECEPCIÓ DE LA CASA DE CULTURA DE RIUDELLOTS o EN LÍNIA a:
https://sites.hospici.cat/inscripcions/llistat/8/Riudellots (si sou alumnes nous us heu de registrar primer).

CONDICIONS D'INSCRIPCIONS:
·En els cursos d’anglès la quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària.En els cursos puntuals d’un dia, un període curt o
trimestrals les quotes es cobraran amb targeta bancària a la mateixa recepció o en línia. Per tant, la inscripció no es farà efectiva fins
que s’hagi fet aquest pagament.
·Un cop l’alumne s’inscriu a un curs tant gratuït com no, pren el compromís de seguir el curs fins al final, i en cas que no sigui
possible avisarà a la recepció de la Casa de Cultura de Riudellots.
·Si el taller o curs no arriba al nombre d’alumnes mínim al llarg del termini d’inscripcions, el centre farà la devolució de l’import de
la inscripció la primera setmana dels tallers o cursos.

MÒMIES. UN VIATGE A L’INFINIT
Xerrada amb Ricard Julià Cànovas

Dies i hora:

Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

dijous 9 de març de 2023, de les 18.30 a
les 19.30 h 
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 de gener al 9 de març, presencials i
en línia. Places limitades
gratuït

dimecres 8 de febrer, de 18.00 a 19.00 h
Casa de Cultura de Riudellots
del 9 al 31 de gener, presencials i en línia.
Places limitades. Pagament amb targeta

10 € 

Dia i hora :

Lloc:
Inscripcions:

Preu: 
         

INSTAGRAMTALLER: RAM AMB FLORS DEL CAMP I FLOR SECA
 Cada participant farà el seu ram per poder-se’l emportar. 

dimecres 8 de març, de 18.00 a 19.30 h
Casa de Cultura de Riudellots
del 9 de gener al 28 de febrer, presencials i
en línia. Places limitades. Pagament amb
targeta

25 € el taller 

Dia i hora :
Lloc:
Inscripcions:

Preu: 
         

XERRADES / CONFERÈNCIES

L’ART CONTEMPORANI A L’ABAST 
Conferència de Pere Parramon 

Dia: 
Hora:
Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

divendres 27 de gener 
a les 18.30 h 
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 al 26 de gener, presencials i en
línia
https://sites.hospici.cat/inscripcions/llista
t/8/Riudellots. Places limitades 
gratuït

Amb aquesta conferència proposem una introducció
a l’art contemporani amena i per a tots els públics.
Ens atansarem sense complexos als tòpics i
prejudicis que sovint l’envolten, a les
característiques principals, a algunes de les obres
més famoses i comentades, i als referents i
protagonistes, tant de casa nostra com d’arreu.
Organitzat per de la Diputació de Girona i Les
Bernardes de Salt  

Els difunts i les mòmies a l’antic Egipte. El procés de
momificació, entre màgic i laboriós, ha estat des de sempre
un pol d’atracció que ha fluctuat entre la realitat i la ficció.

GRÀCIES I DESGRÀCIES. A L’ENCONTRE DEL BIBLIÒFIL
Xerrada amb Josep Lluís Massó Lago

Dies i hora:

Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

divendres 17 de febrer 2023, de les
18.30 a les 19.30 h 
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 de gener al 17 de febrer,
presencials i en línia. Places limitades
gratuït

Una selecció molt variada d’anècdotes, curiositats i
aspectes relacionats amb llibres històrics de medicina i
biologia o bé amb la biografia dels seus autors

https://sites.hospici.cat/inscripcions/llistat/8/Riudellots


HIGIENE ALIMENTÀRIAANGLÈS

INSTAGRAM
HIGIENE ALIMENTÀRIA
Curs per a majors de 16 anys. L’objectiu d’aquest
curs és analitzar els aspectes de la higiene
alimentària que ha de conèixer el personal
responsable de la manipulació dels aliments.
S'entregarà un certificat a aquells alumnes que assisteixin
a les 4 hores de formació i superin la prova final.
Aquest curs compta amb el suport de la Diputació de Girona.

GOOD FAST FOOD: RECEPTES RÀPIDES I
SALUDABLES PER TRIOMFAR

LA CUINA CATALANA AL S. XXI. LA CUINA
DE SEMPRE AMB UNA MIRADA ACTUAL

   

 
 

 
 

 
 

CUINA

CURS 2022-2023

Casa de Cultura de Riudellots
 

presencials. Places limitades
Per incorporar-se a aquests grups cal
fer una prova curta i ràpida de
col·locació obligatòria en horari
d’obertura de la Casa de Cultura per
determinar el nivell que li correspon.
el primer dilluns o dimarts gener, segons
el grup, fins al juny

34 € al mes

Lloc:
Inscripcions: 

Inici i final curs:

Preu:             
FoodLab
13 € cadascuna de les sessions

Lloc:    
Preu: 

CATALÀ BÀSIC 3 (45 HORES)
Curs presencial adreçat a no catalanoparlants
majors de 16 anys que ja han començat a
estudiar la llengua o bé que hi han tingut un
contacte continuat i que ja estan familiaritzades
amb el sistema lingüístic català.
Podran obtenir el certificat A bàsic de català amb
la prova homologada que es durà a terme a
classe. 

Dies i hora:

Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

els dijous 26 gener i 2 febrer de 2023,
de 18 a 20 h
Casa de Cultura de Riudellots 
presencial del 9 al 13 de gener, per a
persones empadronades a Riudellots        
de la Selva o membres d'una entitat de
Riudellots de la Selva o voluntaris de        
Fiporc. I del dia 14 al 17 en línia per a la
resta. Places limitades.
gratuït

GENER, FEBRER i MARÇ DE 2023
 

 Dia i hora: dijous 19 de gener de 19.30 a 21.30 h    
 Inscripcions:             

Dia i hora: dijous 16 de febrer de 19.30 a 21.30 h    
 

Inscripcions:  

dilluns i dimecres, de 16 a 18 h del 9 de
gener fins al 20 de març
Casa de Cultura de Riudellots
els alumnes nous que encara no s'han
inscrits, el primer dia de classe, el dilluns 9
de gener

gratuït (cal dur el llibre Passos 1, de
l'Editorial Octaedro) 

Dia i hora :

Lloc:
Inscripcions:

Preu: 
         

TAPES DE QUARESMA 
 

  Dia i hora: dijous 16 de març de 19.30 a 21.30 h    

CATALÀ

Inscripcions:          

CREATIVITAT
TALLER: LLUM AMB PANTALLA DE PAPER 

Taller on cada inscrit aprendrà a fer un llum totalment
acabat amb pantalla de paper amb la tècnica
d’origami.

Inscripcions obertes als grups:
.

Adreçat a persones majors de 16 anys que es
vulguin incorporar al nivell inicial. 
 Dia i hora: dimarts, de 18.30 a 20 h     

ANGLÈS BEGINER (A1)

Adreçat a majors de 16 anys que tenen unes
nocions bàsiques d'aquesta llengua.
 Dia i hora: dilluns, de 17 a 18.30 h     

ANGLÈS PREINTERMEDIATE (A2)

Adreçat a majors de 16 anys.
 Dia i hora: dilluns, de 17 a 18.30 h     

    . 

ANGLÈS UPPER
(B2-1ST CERTIFIC / LINGUASKILLS) 

               del 9 a l'11 de gener, només per
alumnes del primer trimestre 2022-23,
presencials i per telèfon. El 12 i 13 de gener,
per a tothom. Presencials i en línia. Places
limitades. Pagament amb targeta.            

                del 9 a l'11 de gener, només per a alumnes
del primer trimestre 2022-23, presencials i per telèfon.
Del 12 de gener al 6 de febrer, per a tothom.
Presencials i en línia. Places limitades. Pagament
amb targeta.

               del 9 a l'11 de gener, només per a
alumnes del primer trimestre 2022-23,
presencials i per telèfon. Del 12 de gener al 6 de
març, per a tothom. Presencials i en línia. Places
limitades. Pagament amb targeta. 

L’objectiu d’aquest curs és saber treballar millor amb
l’ordinador i fer cerques per Internet amb més
seguretat i agilitat.
 

Temari: Correu electrònic (Gmail)-missatges, enviar, esborrar,
rescatar, correu brossa-/Consultes per Internet (horaris de
tren, diaris...) / Protecció de dades quan fem ús d’Internet / Ús
de Google Maps / Funcions del teclat i molt més.
 

INFORMÀTICA I INTERNET 

TIC TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

(10 sessions)

INSTAGRAMDies i hora:
Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

el dijous 23 de febrer de 18.00 a 20.00 h
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 de gener al 13 de febrer de 2023,
presencials i en línia. Places limitades
17 € 

dimarts de 18.30 a 19.45 h
Casa de Cultura de Riudellots
 

del 9 al 17 de gener, presencials i en línia.
Places limitades. Pagament amb targeta
24 i 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer,
7, 14, 21 i 28 de març de 2023

42€

Dia i hora:
Lloc:

Inscripcions: 

Inici i final curs:

Preu:             

INSTAGRAM

INSTAGRAM

TALLER D’ORIGAMI: NINES JAPONESES (GEISHES)  
 Taller on s’ensenyaran a fer nines japoneses    
  (Geishes) amb la tècnica d’origami.

Dies i hora:
Lloc:
Inscripcions:       

Preu:              

dijous 23 de març, de 18.00 a 19.30 h
Casa de Cultura de Riudellots 
del 9 de gener al 13 de març de 2023,
presencials i en línia. Places limitades
6 €


