INFORMACIÓ

A partir de divendres 11 de desembre del 2011 a les 10 h, a través del formulari d’inscripció,
per correu electrònic o telefònicament i fins a exhaurir places.
* Qualsevol preinscripció que arribi abans de les 10 h serà nul·la.

Horari:
De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 19,30 h., divendres de 10 a 14 h.
Telèfon: 93 263 91 00 extensió 9315 i 93 280 86 60 - formacioadults@gava.cat
Per inscriure’t presencialment, has de demanar cita prèvia.

COMENÇAMENT CURSOS:
A PARTIR DEL xxx DEL 2020

ANGLÈS

Dimarts i dijous , de 17 a 18.15 h, del 19/1 al 25/3.

Dilluns i dimecres, de 18.30 a 20 h, del 18/1 al 17/3.

25 hores · Preu 62.50 €

25 hores · Preu 75 €

ARTÍSTICS

Sempre t’ha encantat la guitarra i ara t’has decidit a tocar-la?
Faràs exercicis i aprendràs acords bàsics.
Cal que portis la teva guitarra.
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h, del 20/1 al 24/3.
10 hores · Preu 25 €

Si ja tens alguns coneixements bàsics de guitarra i vols seguir
millorant, apunta’t a aquest curs. Milloraràs dia a dia amb les
melodies que més t'agradin.
Cal que portis la teva guitarra.
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h, del 20/1 al 24/3.
10 hores · Preu 25 €

Si ja en saps una mica i tens ganes de seguir aprenent des de casa, aquest és el teu curs. Trobada
setmanal per a seguir millorant, només cal que et connectis en línia i tinguis la teva guitarra a punt.
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h, del 18/1 al 22/3.
9 hores · Preu 18 €

SALUT I BENESTAR

Treballant dos cops per setmana augmentaràs el teu to i
la teva força muscular. Et sentiràs més bé i milloraràs la
teva condició física. Amb aquests exercicis guanyaràs
rendiment esportiu. Cal que portis estoreta, tovallola,
roba i calçat esportiu.
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h, del 18/1 al 15/3.
16 hores · Preu 40 €

Amb els exercicis respiratoris i posturals minvaràs la pressió en les cavitats
toràcica, abdominal i pèlvica. Moviment, relaxació i respiració per reduir
alguns dolors del teu cos.
Cal que portis estoreta, tovallola, roba i calçat esportiu.
Dilluns i dimecres, de 19 a 20 h, del 18/1 al 15/3.
16 hores · Preu 40 €

Connecta’t des de casa i practica els exercicis respiratoris i posturals
minvaràs la pressió en les cavitats toràcica, abdominal i pèlvica. Moviment,
relaxació i respiració per reduir alguns dolors del teu cos.
Cal que tinguis estoreta, tovallola, roba i calçat esportiu.
Dimarts i dijous, de 18 a 19 h, del 19/1 al 11/3.
16 hores · Preu 32 €

En aquesta fusió connectaràs amb la teva respiració, observant la teva
ment, movent-te des de l'harmonia i gaudint de la pau que hi ha dins
teu. Els exercicis t’ajudaran a reforçar la faixa abdominal i reeducaran la
teva postura. La respiració i els estiraments milloren la flexibilitat, la
capacitat pulmonar i la prevenció cap a les malalties.
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h, del 18/1 al 15/3.
16 hores · Preu 40 €

CUINA I GASTRONOMIA

Cal que portis un davantal, un drap de cuina i tres carmanyoles.
Els ingredients aniran a càrrec de l'alumnat.

ELS NOSTRES CURSOS

L’autèntica cuina italiana. Aprendràs a fer un parell de risottos autèntics,
pasta fresca, bresaola, postres italianes... i fins i tot una sessió de massa
de postres i pizza.
Dimarts, de 9,45 a 13 h, del 26/01 al 23/02.

Viatjaràs pel món descobrint receptes emblemàtiques de diferents països
on aniràs fent parades gastronòmiques. Una apetitosa manera de viatjar!
Dimarts, de 16,45 a 20 h, del 26/01 al 23/02.
16 hores · Preu 40 €

16 hores · Preu 40 €

Treballaràs receptes tradicionals i altres de més noves i innovadores. Les
millors postres d’hivern amb productes de temporada, que ens regalaran
alguns dels nostres sabors preferits de tot l'any!
Dijous, de 9,45 a 13 h, del 25/02 al 18/03.
13 hores · Preu 32,50 €

Aprendràs a triar i recomanar els vins més especials. Coneixeràs noves
opcions, diferents preus i qualitats.
Dijous, 28 de gener del 2021 de 10 a 13 h.
3 hores · Preu 7,50 €

CUINA I GASTRONOMIA

Cal que portis un davantal, un drap de cuina i tres carmanyoles.
Els ingredients aniran a càrrec de l'alumnat.

ELS NOSTRES TALLERS

Aprendràs a fer les receptes saludables i delicioses, plenes
de color i molt apetitoses per a cuidar-te al temps que
gaudeixes d'un bon sopar.

Esportista o no aprendràs els bàsics d'una dieta equilibrada i
nutritiva, sabent proporcionar al teu cos sabors perfectes
per aquells dies que necessites més energia.

Dijous, 28 de gener del 2021 de 10 a 13 h.

Dijous, 28 de gener del 2021 de 17 a 20 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

Faràs algunes de les millors i més típiques coques que
podem trobar als forns de casa nostra, sempre amb el segell
especial de la cuina que portes dins.

Aprendràs alguns trucs importants per a fer pa a casa, al
forn i a la paella. Sabràs quan fer servir cada tipus de llevat
amb cada tipus de farina i podràs crear de zero la teva
recepta única de pa.

Dimecres, 3 de febrer del 2021 de 10 a 13 h.
3 hores · Preu 7,50 €

Dimecres, 3 de febrer del 2021 de 17 a 20 h.
3 hores · Preu 7,50 €

CUINA I GASTRONOMIA

Cal que portis un davantal, un drap de cuina i tres carmanyoles.
Els ingredients aniran a càrrec de l'alumnat.

ELS NOSTRES TALLERS

Amb poc temps cuinaràs receptes delicioses. Fàcils, ràpides i
nutritives! Faràs també unes postres tan ràpides que les
podràs preparar a l’hora que es fa el dinar.

Esportista o no aprendràs els bàsics d'una dieta equilibrada i
nutritiva, sabent proporcionar al teu cos sabors perfectes
per aquells dies que necessites més energia.

Dimecres, 10 de febrer del 2021 de 10 a 13 h.

Dijous, 28 de gener del 2021 de 17 a 20 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

Unim les millors cuines del món. Faràs sushi japonés amb els
productes més saborosos de casa nostra, escalivada amb
romesco, calçots, botifarra amb seques o fins i tot plàtan amb
moscatell i xocolata…

Vols rebre qui convides sense haver de tancar-te a la
cuina el mateix dia? Prepara amb anticipació un menú
molt festiu: entrant, plat principal i postres, tot deliciós
i plè de sabor.

Dimecres, 10 de febrer del 2021 de 17 a 20 h.

Dijous, 18 de febrer del 2021 de 10 a 13 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

CUINA I GASTRONOMIA

Cal que portis un davantal, un drap de cuina i tres carmanyoles.
Els ingredients aniran a càrrec de l'alumnat.

ELS NOSTRES TALLERS

Descobriràs unes receptes delicioses i molt ràpides de fer.
Sense estar gaire estona a la cuina, gaudiràs de sorprenents
receptes pels caps de semana tan esperats.

Res millor que gaudir d’un bon aperitiu amb una copeta deliciosa que
l’acompanyi. Apunta’t i aprèn diferents maneres de viure l’aperitiu,
platets, tapes i un gran còctel que ens faran gaudir abans de dinar!

Dijous, 18 de febrer del 2021 de 17 a 20 h.

Dimarts, 2 de març del 2021 de 9,45 a 13 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

En aquest taller aprendràs a combinar diferents tòniques i
ginebres. Faràs alguns gintònics, els més clàssics i els més
arriscats, trobant la teva recepta particular, el que més
t’agrada.

Trenca amb la idea que la cuina gourmet és molt
complicada. Faràs receptes dels millors xefs de casa
nostra, comprovant que algunes són molt senzilles.
Sorprendràs les teves amistats!

Dimarts, 2 de març del 2021 de 17 a 20 h.

Dimarts, 9 de març del 2021 de 10 a 13 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

CUINA I GASTRONOMIA

Cal que portis un davantal, un drap de cuina i tres carmanyoles.
Els ingredients aniran a càrrec de l'alumnat.

ELS NOSTRES TALLERS

Crearàs tapes divertides, combinacions arriscades i plenes
de sabor, per a que les puguis replicar a casa i fer sopars
sempre que et vingui de gust.

Un bon platillo acompanyat d'un gran vi. Els ingredients més típics
amb el teu toc original. Aprendràs a acompanyar-les d'alguns vins
que hi mariden a la perfecció.

Dimarts, 9 de març del 2021 de 17 a 20 h.

Dimarts, 16 de març del 2021 de 10 a 13 h.

3 hores · Preu 7,50 €

3 hores · Preu 7,50 €

Si t’agrada sorprendre’t amb un bon còctel de tant en tant, per
un moment ens oblidarem dels més coneguts i en faràs
d’originals i únics.
Dimarts, 16 de març del 2021 de 17 a 20 h.
3 hores · Preu 7,50 €

ESPAI DE TECNOLOGIA

Descobreix les novetats en el teu dispositiu cada cop que s’actualitza:
Internet, smart house, pagament en línia, aplicacions imprescindibles i
molt més.
Cal que portis el teu dispositiu: tauleta, mòbil... i que tinguis dades
contractades per al seguiment del curs.
Dimarts, de 18 a 19.30 h, del 19/1 al 9/3.
12 hores. Preu 30 €

CULTURALS
ELS NOSTRES CURSOS

Aprendràs tècniques per créixer personal i
professionalment, millorant la gestió del temps. Parlarem de
la diferència entre el que és important i el que és urgent i de
la clau de saber prioritzar. Tindràs eines per millorar la teva
qualitat de vida.
Dilluns, de 18.30 a 20 h, del 18/1 al 15/3.
12 hores. Preu 30 €

5 Sessions teòrico-pràctiques per aprendre a trobar-te.
● Mindfullness, relaxació, presència, conciència: conèixer els beneficis a nivell
mental, tenir una ment més relaxada, enfocada i millorar l’energia corporal
i intel·ligència emocional.
● Essència de l’exercici del ioga, taitxí, txi-gun i pilates: Aprèn els principis
bàsics d’aquestes disciplines amb beneficis fisics, emocionals i intel·lectuals.
● Estreching / estiraments: Aprèn els estiraments fonamentals per al maluc,
esquena i coll poguent fer-los servir després a casa cada dia, millorant
lessions i dolors.
● Inflamació: Millora la inflamació a través de l’exercici fisic, l’alimentació, la
suplementació i tècniques alternatives.
● Respiració: Troba l’harmonia a través de la respiració concient en moments
d’estrés i ansietat.
Dimarts, de 16.30 a 18.30 h, de l’11/2 a l’11/3.
10 hores. Preu 25 €

CULTURALS
LES NOSTRES CÀPSULES

Mou-te concientment sentint diferents tipus de música i
expressant el que sents a través del teu cos. Milloraràs
l’expressió corporal i trencaràs limitacions a nivell emocional
i fisic.

Crearàs cremes facials, body milk, mascaretes i altres
obtenint grans beneficis en la teva salut i tenint en compte
el mediambient.

Dijous, de 17 a 19 h, el 19/1.

2 hores. Preu 5 €

Dijous, de 17 a 19 h, el 26/1.

2 hores. Preu 5 €

Faràs servir els olis essencials per a obtenir beneficis fisics,
psicològics i emocionals en cada moment.
Dijous, de 17 a 19 h, el 2/2.
2 hores. Preu 5 €

Coneix els beneficis que ens aporten les plantes
aromàtiques que tenim més a prop, les seves olors i les
seves propietats.
Dijous, de 17 a 19 h, el 9/2.
2 hores. Preu 5 €

CULTURALS
LES NOSTRES CÀPSULES

Aprèn a fer el teu estil de vida sostenible. Minimitza residus
descobrint diferents tècniques, recicla, estalvia i ajuda el
medi ambient.

Gaudeix combinant moviment, pintura i tècniques de
relaxació.

Dijous, de 17 a 19 h, el 16/2.

2 hores. Preu 5 €

2 hores. Preu 5 €

Experimentaràs beneficis mentals i emocionals. Rient
millores l’autoestima i la psicologia positiva, segregues
endorfines, generes sensacions de benestar, relaxació i
augmentes la concentració.
Dijous, de 17 a 19 h, el 9/3.
2 hores. Preu 5 €

Dijous, de 17 a 19 h, el 23/2.

NORMATIVA BÀSICA

●

La programació dels cursos s’adreça a les persones més grans de 16 anys. Els i les menors de 18 anys hauran de fer la inscripció signada pel pare, mare o representant
legal.

●

Es lliurarà un certificat acreditatiu d’assistència a l’alumnat dels cursos d’anglès que hagi assistit com a mínim al 80% de les classes. En cas de no arribar al 80%, i si el
necessiteu, s’acreditarà el nombre d’hores que hi hàgiu assistit. Per a la resta de cursos només es lliuraran certificats prèvia demanda expressa dels i de les participants.

●

Els cursos que no arribin al 50% d’ocupació seran anul·lats.

●

Les places són limitades i s’ompliran per ordre de preinscripció.

●

Es formalitzaran preinscripcions segons ordre rigorós de sol·licitud i places disponibles en dos cursos. A partir del tercer, es quedarà en llista d’espera segons disponibilitat
total de places.

●

La preinscripció d’una altra persona es podrà fer només amb autorització escrita i acreditació de qui la presenta.

●

L'Ajuntament es reserva el dret de variar o anul·lar espais, activitats i horaris en funció de les necessitats, nombre d'inscripcions o per motius de força major.

●

És responsabilitat de l’alumnat la idoneïtat de la inscripció en els cursos.

●

En les activitats que es fan a les sales d'activitat física és obligatori portar una tovallola per eixugar-se la suor i per a l'execució de determinats exercicis, així com utilitzar
roba i calçat esportiu adequat.

●

El material necessari per a l’activitat formativa anirà a càrrec de l’alumnat.

●

Per als cursos en línia de cuina que ho requereixin, us enviarem la llista d’ingredients i estris uns dies abans i ho haureu de tenir preparat tot per elaborar les receptes des
de casa en directe.

●

És imprescindible disposar de PC, mòbil o tauleta amb bona connexió a internet i tenir instal·lada l’aplicació que es farà servir per als cursos en línia (Microsoft Teams o
altres). Us facilitarem per correu electrònic el manual de l’alumnat per tal que us la pugueu instal·lar.

●

Excepcionalment, la formació presencial podrà passar a impartir-se en format en línia si la situació ho requereix.

●

Per a la formació en línia es recomana connectar-se una estona abans per poder començar les classes amb puntualitat.

●

La inscripció en les activitats formatives comporta l'acceptació de la normativa de les instal·lacions i de la normativa bàsica i de pagament.

NORMATIVA BÀSICA

●

El pagament de les activitats s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària.

●

Les dades bancàries han de ser facilitades en el moment de la preinscripció.

●

El curs ha d’estar pagat abans de començar.

●

No es procedirà a la devolució de cap import de la matrícula excepte per l’anul·lació
del curs o causa imputable a l’Ajuntament de Gavà.

●

Només s’estudiaran els casos degudament justificats per part de les persones usuàries

●

Atès que les places són limitades, l’alumnat ha d’avisar abans de començar el curs si
no hi assistirà.

●

Les persones de Gavà tindran preferència de plaça.

●

Descompte del 25% per família nombrosa, família monoparental, persona amb
discapacitat certificada. Només aplicable a una activitat formativa per trimestre. Els
descomptes no són acumulables.

●

Per beneficiar-se dels descomptes s’haurà de presentar l’acreditació corresponent
vigent en el moment de la matrícula.

●

La inscripció als cursos comporta l’acceptació de tota la normativa.

●

NOU ESPAI SANT JORDI
Carrer d’Àngela Roca, 2
Telèfon 93 280 86 60

●

CASAL SANT JORDI
Rambla de Joaquim Vayreda, 31
Telèfon 93 633 36 00

