Programa d’Activitats Municipals adreçades a les

PERSONES GRANS
ACTIVITATS SETEMBRE 2020
EXTERIOR
NOVA
PISCINA

Inici

Final

9.00

10.30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

CAMINADES
PER GAVÀ

COS I MENT

ACTIVITAT FÍSICA
A L’AIRE LLIURE

Divendres

ACTIVITATS OCTUBRE-DESEMBRE 2020
CASAL CAN TINTORER

SALA
JOCS

SALA
D’ACTES

SALA
INFORMÀTICA

Inici

Final

Dilluns

Dimarts

Dimecres

16.30

17.30

17.30

18.30

PINTURA AMB
ACRÍLIC 1

PINTURA AMB
OLI 1

MANUALITATS 1:
BIJUTERIA

18.30

19.30

16.15

17.15 BALLS LLATINS 1 BALLS LLATINS 2 BALLS LLATINS 1 BALLS LLATINS 2

17.45

18.45 BALLS LLATINS 3 BALLS LLATINS 4 BALLS LLATINS 3 BALLS LLATINS 4

19:15

20:15 BALLS LLATINS 5 BALLS LLATINS 6 BALLS LLATINS 5 BALLS LLATINS 6

16.30

18.30

INFORMÀTICA
NIVELL INICIAL

TREU PARTIT AL
TEU MÒBIL

ITPN

Dijous

Divendres

XERRADA

TRÀMITS I
GESTIONS ONLINE

CASAL TORRE LLUC
Inici

Final

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9.00

10.00

10.30

11.30

IOGA 1
IOGA 2

TAI TXI 1
ACTIVITAT FÍSICA 1

IOGA 1
IOGA 2

TAI TXI 1
ACTIVITAT FÍSICA 1

12.00

13.00 ACTIVITAT FÍSICA 2 ACTIVITAT FÍSICA 3 ACTIVITAT FÍSICA 2 ACTIVITAT FÍSICA 3

10.30

12.30

16.30

17.30

MINDFULLNESS

SOL PÈLVIC

MINDFULLNESS

SOL PÈLVIC

18.00

19.00

PILATES

CHI KUNG

PILATES

CHI KUNG

SALA 1

16.30

18.30

SALA 2

16.30

18.30

SALA 1

SALA 2

SALA 1

Divendres

GRUP PER VIURE
SALUDABLEMENT

PINTURA AMB
OLI 2
MANUALITATS 2:
BIJUTERIA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
SALA
D’ACTES

Inici

Final

Dilluns

10.30

12.30 TALLER MEMÒRIA

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Divendres

EXTERIOR
Inici

Final

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

PARC
TORRE
LLUC

10.30

11.30

ACTIVITAT FÍSICA
A L'AIRE LLIURE

TAI TXI 2

ACTIVITAT FÍSICA
A L'AIRE LLIURE

TAI TXI 2

NOVA
PISCINA

10.30

12.30

CAMINADES

INFORMACIÓ
INFORMACIÓ COVID-19. Presentem una programació
dissenyada i pensada per evitar al màxim els riscos que
suposa la pandèmia que estem patint. Respectarem el
distanciament social, l’ús de la mascareta i les restriccions
d’aforament. Qualsevol modificació respecte a les
mesures de protecció seran aplicades immediatament.
L’activació de la programació estarà supeditada a la
normativa que estigui vigent en el moment del seu inici
i es pot veure modificada durant el transcurs d’aquesta.
INSCRIPCIONS

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COVID-19. Presentamos una programación
diseñada y pensada para evitar al máximolosriesgos derivados
de la pandemia que estamos sufriendo. Respetaremos
el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y las
restricciones de aforo. Cualquier modificación respecto a
las medidas de protección, serán aplicadas de inmediato.
La activación de la programación estará supeditada a la
normativa que esté presente en el momento de su inicio y
se puede ver modificada durante el transcurso de la misma.
INSCRIPCIONES

Activitats setembre: Les inscripcions es faran de l’1 al
4 de setembre de 9 a 14h, trucant al 936625362.

Actividades septiembre: Las inscripciones se harán del
1 al 4 de septiembre de 9 a 14h, llamando al 936625362.

Activitats octubre-desembre: Les inscripcions als
tallers es faran telefònicament trucant al 936625362 i
sol·licitant cita prèvia de l’1 al 10 de setembre de 9 a 14h.

Actividades de octubre a diciembre: Las inscripciones a
los talleres se harán telefónicamente llamando al 936625362
solicitando cita previa del 1 al 10 de septiembre de 9 a 14h.

L’adjudicació de places estaran vinculades a l’ordre de la
cita prèvia programada.

La adjudicación de plazas estarán vinculadas al orden de
la cita previa programada.

Cada trimestre tindrà el seu procés de matriculació.

Cada trimestre tendrá su proceso de matriculación.

La matriculació a una activitat no dóna preferència en
l’adjudicació de plaça en cap altre trimestre.

La matriculación a una actividad no da preferencia en la
adjudicación de plaza en otro trimestre.

CONDICIONS

CONDICIONES

Durant aquesta temporada les inscripcions als tallers es
trobaran limitades a un taller per usuari.

Durante esta temporada las inscripciones a los talleres
tendrán la siguiente limitación a un taller por usuario.

Els tallers de memòria i els grups per viure saludablement,
només es podran realitzar un cop per temporada anual.

Los talleres de memoria y los grupos para vivir saludablemente,
solamentese podrán realizar una vez por temporada anual.

La matrícula haurà de ser formalitzada pel mateix usuari
o una persona degudament autoritzada. La no assistència
al procés de matriculació, implica la pèrdua de torn.

La matrícula tendrá que ser formalizada por el mismo usuario
o una persona debidamente autorizada. La no asistencia al
proceso de matrícula implica la pérdida del turno.

COST

COSTE

Els tallers de setembre tindran un cost de 21€.

Los talleres de septiembre tendrán un coste de 21€.

Els tallers d’octubre a desembre tindran un cost de 27€.

Los talleres de octubre a diciembre tendrán un coste de 27€.

Els grups per viure saludablement i les xerrades, seran gratuïtes.

Los grupos para vivir saludablemente y las charLas, serán gratuitos.

No es retornarà l’import del taller si es cursa baixa.

No se devolverán los importes de los talleres si se cursa baja.

El cost del material extra, dels cursos o tallers que en
requereixin, anirà a càrrec de les persones inscrites.

El coste del material extra de los talleres que lo requieran,
irá a cargo de las personas inscritas.

Els usuaris inscrits a les activitats que requereixin
d’estoreta hauran de portar-la ells mateixos.

Los usuarios inscritos a actividades que requieran esterilla
tendrán llevarla ellos mismos.

El pagament de les activitatss’efectuaràper domiciliacióbancària.

El pago de las actividades se realizará por domiciliación bancaria.

Els tallers que noarribin al 50%serananul·lats sensecàrrec.

Los talleres que nolleguen al 50%serán anulados sin coste.

L’impagament de les activitats suposarà la no possibilitat
de poder formalitzar matrícula en cap activitat.

El impago de las actividades supondrá la imposibilidad de
poder formalizar matrícula en otra actividad.

Altres condicions establertes en anteriors programacions.

Otras condiciones establecidas en anteriores programaciones.

