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Expressió corporal

Ioga dinàmic

El Ioga dinàmic combina moviment expan-

siu i meditatiu amb estiraments i meditació, 

amb la respiració com a nexe de tota la ses-

sió. És un Ioga profund on, després d’activar 

el cos, la consciència respiratòria ens aquieta 

la ment i vivim el silenci amb pau i alegria.

D’octubre a juny.

Opció A: Dilluns de 18.30 a 20 h.

Opció B: Dimecres de 19.15 a 20.45 h.

Preu: 28,50 €/mes.

Zumba per a adults

Zumba és una modalitat esportiva que con-

sisteix en una activitat cardiovascular que 

combina exercicis de tonifi cació amb passos 

de balls llatins. Les coreografi es estan basa-

des en passos senzills i repetitius, el que fa 

que sigui molt fàcil seguir-la i a més de molt 

divertida.

Opció Matí: Dimarts de 10 a 11.30 h. Inici el 

7 d’octubre.

Opció A: Dimecres de 17 a 18.30 h. Inici el 

8 d’octubre.

Preu: 28 €/mes.

Salut i cultura

Cuina actual

Aprofi tar la proximitat de les festes de Nadal 

per donar unes nocions de plats, idees, tèc-

niques i consells basats en la manera de cui-

nar més moderna i senzilla. Noves receptes.

Divendres 7, 14, 21 i 28 de novembre de 

19 a 21 h.

Preu: 28 € tot el curs.

Aquest curs es realitzarà en dues edicions 

més, primavera i estiu, amb noves receptes.

Història de l’Art

Curs permanent d’història de l’art, amb visi-

tes opcionals a museus de tot l’estat, segons 

l’oferta del moment.

Del 10 d’octubre a juny. Dimecres de 10 a 

12 h del matí.

Preu: 29 €/mes.

Taller de dramatització de contes

Aprèn com es pot explicar un conte per 

aprofi tar el màxim interès.

Dijous a partir del 2 d’octubre (24 hores) de 

19 a 21 h. 

Preu: 127,20 €. Amb un fi nançament de la 

FUMH del 20% = 102 € tot el curs.

Cursos especials

Especialització en fi nances

Amb certifi cat ofi cial de la UVIC.

El nostre teixit productiu està format bàsica-

ment per petites empreses i, molt sovint, per 

microempreses. És, doncs, molt important 

donar respostes a la formació que necessiten 

els empresaris i/o directius d’aquestes em-

preses situades en el seu territori.

El curs està adreçat a:

• Aquelles persones que volen iniciar-se 

en el món de les fi nances des de l’òptica 

del dia a dia.

• Aquelles persones que, després d’incor-

porar-se a una nova empresa o a un nou 

departament, necessiten poder domi-

nar amb rapidesa l’operativa pròpia dels 

coneixements fi nancers.

A partir d’octubre de 2014. 

Divendres de 17.30 a 21.30 i dissabtes de 

9.30 a 14 h.

Preu: 875 €.

Postgrau en Direcció de Centres i 

Serveis Educatius de la Universitat 

de Girona

La direcció escolar és un factor clau en la 

millora de l’escola, tant en l’optimització del 

funcionament de l’organització com en l’as-

soliment de l’èxit educatiu de l’alumnat. Els 

directius han d’ajudar, animar i incentivar el 

professorat i la resta d’agents educatius per 

tal que aconsegueixin el major nivell de des-

envolupament i aprenentatge possible amb 

cada alumne/a.

Dimecres i dijous de 17 a 21 h, del 20 de no-

vembre al 16 de maig de 2014.

Preu: 1200 €* (o des de 112,95 €/mes**). 

Afi liats a FETE-UGT: 5% de descompte. Es-

pecifi car el núm. d’afi liat/da al moment de 

matricular-se.

* Inclou una assegurança d’accidents. No in-

clou les taxes d’expedició del títol de la UdG.

** Segons fi nançament a 11 mesos. Condici-

ons subjectes a les fl uctuacions del mercat.

Accés a la universitat per a més 

grans de 25

Curs semipresencial. Preparació de la modali-

tat Arts i Humanitats/Ciències Socials i Jurídi-

ques i Ciències i Ciències de la Salut.

Part comuna: Comentari de text, llengua 

castellana i catalana (llengua estrangera NO).

Part específi ca: Geografi a i Història Contem-

porània.

Dimarts i dijous de 18.45 a 22 h (125 hores).

Preu: 817 € tot el curs.



Ajusta, modifi ca i retoca les teves fotos

Introducció a l’ajustament, retoc i manipula-

ció d’imatges, així com a la creació d’efectes 

especials, utilitzant el programa Adobe Pho-

toShop CS5. Curs de 20 hores de durada.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre.

Dilluns de 19 a 21 h.

Preu: 102 € tot el curs.

Taller de vitralls

Curs pensat perquè els alumnes siguin ca-

paços de treballar el vidre per a construir 

senzills vitralls. Un cop entrats en la tècnica, 

s’anirà augmentat en complexitat.

Opció tarda: dilluns de 16.30 a 19h.  A partir 

del 6 d’octubre fi ns a juny.

Opció matí: dimecres de 10 a 12.30 h. A par-

tir del 8 d’octubre fi ns a juny.

Preu: 42 €/mes.

Taller de patchwork

Amb diferents retalls de roba es poden fer 

infi nitat de formes, amb les quals es fan me-

ravellosos coixins, tapissos, fl assades, etc.

Curs del 10 d’octubre a juny.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h.

Preu: 28 €/mes.

Costura de supervivència i patchwork

El taller respon a les carències en costura 

bàsica. L’objectiu és realitzar arranjaments 

bàsics en peces de vestir i de la llar, com 

per exemple: escurçar les vores (pantalons i 

faldilles), estrènyer o eixamplar peces, posar 

cremalleres, construir coixins, estovalles, etc.

Curs d’octubre a juny.

Opció A: dilluns de 19 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 28 €/mes.

Taller de guarniments de Nadal

Per realitzar uns guarniments de Nadal ori-

ginals, i amb el valor afegit d’haver-los fet 

nosaltres.

Divendres 12 i 19 de desembre de 18 a 20 h.

Preu: 24 €/4 hores. Material a part.

Informàtica

Píndoles informàtiques

Adreçat a alumnes sense coneixements 

en aquesta disciplina o amb coneixe-

ments molt bàsics o fragmentats i que 

vulguin ampliar-los.

Del 9 d’octubre de 2014 a juny 2015. Di-

jous de 19.30 a 21.30 h.

Emmagatzematge de dades i tipus 

d’arxius (2 h)

Coneix els diferents tipus d’arxius digitals 

i les seves principals característiques, com 

els podem organitzar i els diferents suports 

per emmagatzemar-los.

Data: 09-10-2014.

Navegues segur per la xarxa? 

Recomanacions i bones pràctiques (2 h)

La seguretat dels ordinadors i dispositius 

mòbils pot afectar el maquinari, el progra-

mari i la informació. Amb aquesta píndola 

ens familiaritzarem amb els riscos més co-

muns i aprendrem a millorar la seguretat 

per evitar-los.

Data: 16-10-2014.

Recursos i eines per formar-se a 

Internet (2 h)

Vols millorar les teves competències? Vols 

ampliar els teus coneixements? Coneix les 

possibilitats formatives que s’ofereixen 

per Internet.

Data: 23-10-2014.

Aprèn idiomes a la xarxa (2 h)

Coneix les possibilitats que t’ofereix la xar-

xa en l’aprenentatge d’idiomes. Des de dic-

cionaris on-line, fins a xarxes socials. Tot un 

ventall d’eines i recursos per millorar amb 

els idiomes.

Data: 30-10-2014.

Activitats per a joves

Laboratori de robòtica per a joves

Taller de robòtica: el curs proveeix als seus 

participants de capacitats multidisciplinars 

d’alt nivell. Utilitzant materials didàctics, de 

muntatge, sensors i ordinadors, els joves, or-

ganitzats en grups de 3 o 4, hauran d’assolir 

diferents reptes i competir entre els diferents 

equips aprenent a realitzar programació per 

mòduls. Durant el curs aprendran per interès 

propi nocions de física, mecànica, programa-

ció, biologia i ecologia.

Un cop conclòs el curs, els participants tin-

dran nocions de camps molt variats i hauran 

adquirit competències en diversos àmbits, a 

través d’una experiència fresca, innovadora, 

puntera i gratifi cant. Per a joves de 13 a 16 

anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h. 

Preu: 39 €/mes.

Programació de videojocs per a ordinadors 

(versió per a joves)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per a portar a terme el joc. 

La fi nalitat és que els joves interessats en for-

mar-se en el món de l’entreteniment digital, 

puguin anar experimentant i preparant-se. 

Aquest curs té una durada fi ns el mes de ge-

ner. Per a joves a partir de 13 anys.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/ mes.

Programació de mòbils

Iniciació a la creació d’APPS per a mòbils amb 

el sistema operatiu Android.

Primers passos i aprenentatge dels concep-

tes bàsics. Classe eminentment pràctica.

De març a juny.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/mes (inici d’inscripcions el 7 

de gener).

Activitats per a adults

Idiomes

Practiquem anglès I

Curs d’iniciació a l’aprenentatge. Adquisició 

de coneixements bàsics gramaticals, lèxics 

i de comprensió (oral i escrita). Adreçat als 

alumnes que volen començar a aprendre 

aquesta llengua. Nivell Beginner (A1).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès II

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements bàsics de la llengua anglesa 

i progressaran en l’aprenentatge de la seva gra-

màtica, vocabulari, comprensió (oral i escrita)i 

d’expressió (oral i escrita). Nivell Elementary (A2).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements lèxics de la llengua anglesa 

i entraran en més detall en aspectes gramati-

cals. De comprensió (oral i escrita) i d’expressió 

(oral i escrita). Nivell Pre-Intermediate (A2/B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV

Curs de nivell mitjà en el qual es consolida-

ran els coneixements ja adquirits de la llen-

gua anglesa. Donant-se per suposat un cert 

coneixement de la gramàtica, els alumnes 

ampliaran el seu lèxic i milloraran la seva 

comprensió i expressió, tant oral com escrita 

d’aquesta llengua. Nivell Intermediate (B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Tertúlies en anglès

Curs de conversa en anglès. Es debaten di-

versos temes d’actualitat amb l’objectiu que 

els alumnes donin la seva opinió i/o defen-

sin alguna postura envers el tema proposat. 

L’objectiu és practicar l’anglès, aprendre vo-

cabulari i adquirir fl uïdesa. Aquest curs està 

adreçat als alumnes que tinguin un nivell 

mitjà/alt.

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 20.30 h.

Preu: 20 €/mes.

Practiquem francès I

Curs d’iniciació al francès. Aprenentatge i 

adquisició de conceptes i vocabulari bàsic. 

Adreçat a alumnes que volen començar a 

aprendre aquesta llengua i no tenen conei-

xements de l’idioma. 2 hores setmanals, del 

9 d’octubre a juny.

Dijous de 19.30 a 21.30 h. 

Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II

Curs de consolidació dels conceptes bàsics 

del francès i progressió en l’aprenentatge 

d’aquesta llengua. S’estudiarà la gramàtica 

amb deteniment, així com més vocabulari, 

i es consolidaran aquests aspectes amb la 

comprensió lectora i la creació de textos so-

bre temes diversos.

2 hores setmanals, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Nivell superior de català (Nivell D)

Preparació per al certificat de nivell supe-

rior de la Direcció General de Política Lin-

güística.

Centrarem el treball en el text, a fi d’adqui-

rir o millorar les habilitats necessàries per: 

a) Entendre textos complexos, resumir-ne 

la informació i integrar-la en un altre ti-

pus de text, oral o escrit, en un registre 

formal i adequat al destinatari i a la situ-

ació comunicativa.

b) Argumentar de manera fonamentada 

amb un estil formal i adequat al context 

i a la funció comunicativa.

Treballarem també l’ús dels elements de co-

hesió i coherència, la precisió lèxica i la va-

rietat lèxica i sintàctica, i donarem eines per 

resoldre problemes puntuals de gramàtica i 

correcció lingüística.

Dijous de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

                                                                  

Tallers

Tallers de pintura i dibuix

Dins de cadascú hi ha un petit artista. Aquest 

taller serveix per a expressar d’una manera 

planera i amb l’ajuda de la professora tot allò 

que sempre hem volgut transmetre a través 

de la pintura, dibuix o arts plàstiques.

Opció A: dilluns de 18.30 a 21.00 h.

Opció B: dimecres de 18 a 20.30 h.

Opció C: divendres de 18 a 20.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes.

Taller de pintura al natural

On els alumnes aprenen a pintar directament 

el que hi ha davant seu, refl ectint la realitat tal 

com cadascú la veu. Curs de 10 h de durada, 

es farà fora de les instal•lacions de Can Font.

Dissabtes del mes d’octubre a determinar 

depenent de la meteorologia.

Preu: 42 € tot el curs.

Taller de restauració de mobles

Els alumnes de cursos anteriors practicaran 

els coneixements adquirits tot ampliat el 

ventall i els nous alumnes podran conèixer 

el material i, en funció de la peça, podran fer 

un tastet del que és la restauració. Es poden 

restaurar peces rústiques o decorar mobles, 

també tractar ferro i metalls variats. Tot anirà 

en funció de la peça que porti l’alumne.

Opció A: dijous de 18.30 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes. (Material a part, aprox. 40 €)

Pintar amb la llum 

(fotografiar amb poca llum 2)
Sempre hem cregut que per poder fer fotogra-

fi a necessitem molta llum, però hi ha tècniques 

que ens ensenyen a aprofi tar la poca llum exis-

tent per pintar amb ella.

En el passat curs de “Fotografi ar amb poca llum” 

vam practicar les diverses possibilitats creatives 

que ens ofereix la nocturnitat.

Ara volem explorar amb més profunditat la tèc-

nica de pintar amb llum: ens farem amb espais 

que ens ajudin a crear paisatges extraordinaris.

Dijous de 19.00 a 21.00 h (12 hores).

Preu: 75 € tot el curs.

Utilització pràctica de la càmera digital

Iniciació a la càmera digital i aprendre a utilit-

zar-la. Introducció als conceptes de fotogra-

fi a: velocitat, lluminositat, composició, etc. 

Curs de 12 hores de durada.

Dissabtes de l’11 d’octubre al 22 de novem-

bre (excepte l’1 de novembre), de 10 a 12 h.

Preu: 75 € tot el curs.

Les classes s’iniciaran a partir de primers d’octubre de 2014 depenent de la matèria. El període 

de matriculació és del 3 al 6 de setembre per a residents a les Franqueses i del 8 al 27 de setem-

bre per a residents i no residents.

En els cursos de durada d’octubre a juny, a part de la quota mensual cal abonar la quantitat de 

21€ en concepte de drets de matrícula.

Cursos per a escolars

Juguem en anglès I

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més petits i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Nens de 1r a 6è d’EP.

1 hora setmanal, del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 17 a 18 h. 

Preu: 22 €/mes.

Juguem en anglès II

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més joves i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Joves d’ESO.

1 hora setmanal, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.30 a 18.30 h. 

Preu: 22 €/mes.

Reforç escolar i tècniques d’estudi

Adreçat a nens escolaritzats en algun nivell d’EP.

Ha de servir per aprendre a utilitzar tècniques 

d’estudi i reforçar, fonamentalment, les àrees de 

llengua catalana i matemàtiques. També, even-

tualment, aquelles en què cada nen, individu-

alment, vulgui plantejar dubtes o inquietuds.

1 h setmanal, del 9 d’octubre a juny.

Dijous de 17.00 a 18.00 h. 

Preu: 19 €/mes.

Laboratori de robòtica per a infants

Utilitzant materials didàctics, de muntatge, 

sensors i ordinadors, els nens, organitzats 

en grups de 3 o 4, hauran d’assolir diferents 

reptes i competir entre els diferents equips 

per aconseguir un objectiu comú. Per a nens 

i nenes de 10 a 12 anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 39 €/mes.

Retoc d’imatge digital (versió infantil)

Introducció a l’ajustament, retoc i manipu-

lació d’imatges, així com a la creació d’efec-

tes especials, utilitzant el programa Adobe 

PhotoShop CS5. 

Dilluns, del 6 d’octubre a juny, de 17.30 a 

18.30.

Preu: 19 €/mes.

Programació de videojocs per a 

ordinadors (versió infantil)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per portar a terme el joc.

Del 8 d’octubre a febrer.

Dimecres de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 28 €/mes.

Zumba per a infants

Zumba és una modalitat esportiva que consis-

teix en una activitat cardiovascular que combi-

na exercicis de tonifi cació amb passos de balls 

llatins. Les coreografi es estan basades en pas-

sos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt 

fàcil seguir-la a més de molt divertida.

Dimarts, del 7 d’octubre fi ns a juny, de 17 a 18 h.

Preu: 18 €/mes.

Taller de pintura i dibuix infantil

Per a nens d’educació infantil o educació 

primària, que ha de servir per a contribuir a 

educar l’esperit artístic i la imaginació dels 

nens; també per a passar una estona fent una 

activitat plaent organitzada.

Del 10 d’octubre a juny. Divendres de 17.30 

a 19.30 h.

Preu: 35 €/mes.

Inclou un cost de material de 7,10 €/mes.



Ajusta, modifi ca i retoca les teves fotos

Introducció a l’ajustament, retoc i manipula-

ció d’imatges, així com a la creació d’efectes 

especials, utilitzant el programa Adobe Pho-

toShop CS5. Curs de 20 hores de durada.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre.

Dilluns de 19 a 21 h.

Preu: 102 € tot el curs.

Taller de vitralls

Curs pensat perquè els alumnes siguin ca-

paços de treballar el vidre per a construir 

senzills vitralls. Un cop entrats en la tècnica, 

s’anirà augmentat en complexitat.

Opció tarda: dilluns de 16.30 a 19h.  A partir 

del 6 d’octubre fi ns a juny.

Opció matí: dimecres de 10 a 12.30 h. A par-

tir del 8 d’octubre fi ns a juny.

Preu: 42 €/mes.

Taller de patchwork

Amb diferents retalls de roba es poden fer 

infi nitat de formes, amb les quals es fan me-

ravellosos coixins, tapissos, fl assades, etc.

Curs del 10 d’octubre a juny.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h.

Preu: 28 €/mes.

Costura de supervivència i patchwork

El taller respon a les carències en costura 

bàsica. L’objectiu és realitzar arranjaments 

bàsics en peces de vestir i de la llar, com 

per exemple: escurçar les vores (pantalons i 

faldilles), estrènyer o eixamplar peces, posar 

cremalleres, construir coixins, estovalles, etc.

Curs d’octubre a juny.

Opció A: dilluns de 19 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 28 €/mes.

Taller de guarniments de Nadal

Per realitzar uns guarniments de Nadal ori-

ginals, i amb el valor afegit d’haver-los fet 

nosaltres.

Divendres 12 i 19 de desembre de 18 a 20 h.

Preu: 24 €/4 hores. Material a part.

Informàtica

Píndoles informàtiques

Adreçat a alumnes sense coneixements 

en aquesta disciplina o amb coneixe-

ments molt bàsics o fragmentats i que 

vulguin ampliar-los.

Del 9 d’octubre de 2014 a juny 2015. Di-

jous de 19.30 a 21.30 h.

Emmagatzematge de dades i tipus 

d’arxius (2 h)

Coneix els diferents tipus d’arxius digitals 

i les seves principals característiques, com 

els podem organitzar i els diferents suports 

per emmagatzemar-los.

Data: 09-10-2014.

Navegues segur per la xarxa? 

Recomanacions i bones pràctiques (2 h)

La seguretat dels ordinadors i dispositius 

mòbils pot afectar el maquinari, el progra-

mari i la informació. Amb aquesta píndola 

ens familiaritzarem amb els riscos més co-

muns i aprendrem a millorar la seguretat 

per evitar-los.

Data: 16-10-2014.

Recursos i eines per formar-se a 

Internet (2 h)

Vols millorar les teves competències? Vols 

ampliar els teus coneixements? Coneix les 

possibilitats formatives que s’ofereixen 

per Internet.

Data: 23-10-2014.

Aprèn idiomes a la xarxa (2 h)

Coneix les possibilitats que t’ofereix la xar-

xa en l’aprenentatge d’idiomes. Des de dic-

cionaris on-line, fins a xarxes socials. Tot un 

ventall d’eines i recursos per millorar amb 

els idiomes.

Data: 30-10-2014.

Activitats per a joves

Laboratori de robòtica per a joves

Taller de robòtica: el curs proveeix als seus 

participants de capacitats multidisciplinars 

d’alt nivell. Utilitzant materials didàctics, de 

muntatge, sensors i ordinadors, els joves, or-

ganitzats en grups de 3 o 4, hauran d’assolir 

diferents reptes i competir entre els diferents 

equips aprenent a realitzar programació per 

mòduls. Durant el curs aprendran per interès 

propi nocions de física, mecànica, programa-

ció, biologia i ecologia.

Un cop conclòs el curs, els participants tin-

dran nocions de camps molt variats i hauran 

adquirit competències en diversos àmbits, a 

través d’una experiència fresca, innovadora, 

puntera i gratifi cant. Per a joves de 13 a 16 

anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h. 

Preu: 39 €/mes.

Programació de videojocs per a ordinadors 

(versió per a joves)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per a portar a terme el joc. 

La fi nalitat és que els joves interessats en for-

mar-se en el món de l’entreteniment digital, 

puguin anar experimentant i preparant-se. 

Aquest curs té una durada fi ns el mes de ge-

ner. Per a joves a partir de 13 anys.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/ mes.

Programació de mòbils

Iniciació a la creació d’APPS per a mòbils amb 

el sistema operatiu Android.

Primers passos i aprenentatge dels concep-

tes bàsics. Classe eminentment pràctica.

De març a juny.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/mes (inici d’inscripcions el 7 

de gener).

Activitats per a adults

Idiomes

Practiquem anglès I

Curs d’iniciació a l’aprenentatge. Adquisició 

de coneixements bàsics gramaticals, lèxics 

i de comprensió (oral i escrita). Adreçat als 

alumnes que volen començar a aprendre 

aquesta llengua. Nivell Beginner (A1).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès II

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements bàsics de la llengua anglesa 

i progressaran en l’aprenentatge de la seva gra-

màtica, vocabulari, comprensió (oral i escrita)i 

d’expressió (oral i escrita). Nivell Elementary (A2).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements lèxics de la llengua anglesa 

i entraran en més detall en aspectes gramati-

cals. De comprensió (oral i escrita) i d’expressió 

(oral i escrita). Nivell Pre-Intermediate (A2/B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV

Curs de nivell mitjà en el qual es consolida-

ran els coneixements ja adquirits de la llen-

gua anglesa. Donant-se per suposat un cert 

coneixement de la gramàtica, els alumnes 

ampliaran el seu lèxic i milloraran la seva 

comprensió i expressió, tant oral com escrita 

d’aquesta llengua. Nivell Intermediate (B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Tertúlies en anglès

Curs de conversa en anglès. Es debaten di-

versos temes d’actualitat amb l’objectiu que 

els alumnes donin la seva opinió i/o defen-

sin alguna postura envers el tema proposat. 

L’objectiu és practicar l’anglès, aprendre vo-

cabulari i adquirir fl uïdesa. Aquest curs està 

adreçat als alumnes que tinguin un nivell 

mitjà/alt.

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 20.30 h.

Preu: 20 €/mes.

Practiquem francès I

Curs d’iniciació al francès. Aprenentatge i 

adquisició de conceptes i vocabulari bàsic. 

Adreçat a alumnes que volen començar a 

aprendre aquesta llengua i no tenen conei-

xements de l’idioma. 2 hores setmanals, del 

9 d’octubre a juny.

Dijous de 19.30 a 21.30 h. 

Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II

Curs de consolidació dels conceptes bàsics 

del francès i progressió en l’aprenentatge 

d’aquesta llengua. S’estudiarà la gramàtica 

amb deteniment, així com més vocabulari, 

i es consolidaran aquests aspectes amb la 

comprensió lectora i la creació de textos so-

bre temes diversos.

2 hores setmanals, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Nivell superior de català (Nivell D)

Preparació per al certificat de nivell supe-

rior de la Direcció General de Política Lin-

güística.

Centrarem el treball en el text, a fi d’adqui-

rir o millorar les habilitats necessàries per: 

a) Entendre textos complexos, resumir-ne 

la informació i integrar-la en un altre ti-

pus de text, oral o escrit, en un registre 

formal i adequat al destinatari i a la situ-

ació comunicativa.

b) Argumentar de manera fonamentada 

amb un estil formal i adequat al context 

i a la funció comunicativa.

Treballarem també l’ús dels elements de co-

hesió i coherència, la precisió lèxica i la va-

rietat lèxica i sintàctica, i donarem eines per 

resoldre problemes puntuals de gramàtica i 

correcció lingüística.

Dijous de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

                                                                  

Tallers

Tallers de pintura i dibuix

Dins de cadascú hi ha un petit artista. Aquest 

taller serveix per a expressar d’una manera 

planera i amb l’ajuda de la professora tot allò 

que sempre hem volgut transmetre a través 

de la pintura, dibuix o arts plàstiques.

Opció A: dilluns de 18.30 a 21.00 h.

Opció B: dimecres de 18 a 20.30 h.

Opció C: divendres de 18 a 20.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes.

Taller de pintura al natural

On els alumnes aprenen a pintar directament 

el que hi ha davant seu, refl ectint la realitat tal 

com cadascú la veu. Curs de 10 h de durada, 

es farà fora de les instal•lacions de Can Font.

Dissabtes del mes d’octubre a determinar 

depenent de la meteorologia.

Preu: 42 € tot el curs.

Taller de restauració de mobles

Els alumnes de cursos anteriors practicaran 

els coneixements adquirits tot ampliat el 

ventall i els nous alumnes podran conèixer 

el material i, en funció de la peça, podran fer 

un tastet del que és la restauració. Es poden 

restaurar peces rústiques o decorar mobles, 

també tractar ferro i metalls variats. Tot anirà 

en funció de la peça que porti l’alumne.

Opció A: dijous de 18.30 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes. (Material a part, aprox. 40 €)

Pintar amb la llum 

(fotografiar amb poca llum 2)
Sempre hem cregut que per poder fer fotogra-

fi a necessitem molta llum, però hi ha tècniques 

que ens ensenyen a aprofi tar la poca llum exis-

tent per pintar amb ella.

En el passat curs de “Fotografi ar amb poca llum” 

vam practicar les diverses possibilitats creatives 

que ens ofereix la nocturnitat.

Ara volem explorar amb més profunditat la tèc-

nica de pintar amb llum: ens farem amb espais 

que ens ajudin a crear paisatges extraordinaris.

Dijous de 19.00 a 21.00 h (12 hores).

Preu: 75 € tot el curs.

Utilització pràctica de la càmera digital

Iniciació a la càmera digital i aprendre a utilit-

zar-la. Introducció als conceptes de fotogra-

fi a: velocitat, lluminositat, composició, etc. 

Curs de 12 hores de durada.

Dissabtes de l’11 d’octubre al 22 de novem-

bre (excepte l’1 de novembre), de 10 a 12 h.

Preu: 75 € tot el curs.

Les classes s’iniciaran a partir de primers d’octubre de 2014 depenent de la matèria. El període 

de matriculació és del 3 al 6 de setembre per a residents a les Franqueses i del 8 al 27 de setem-

bre per a residents i no residents.

En els cursos de durada d’octubre a juny, a part de la quota mensual cal abonar la quantitat de 

21€ en concepte de drets de matrícula.

Cursos per a escolars

Juguem en anglès I

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més petits i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Nens de 1r a 6è d’EP.

1 hora setmanal, del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 17 a 18 h. 

Preu: 22 €/mes.

Juguem en anglès II

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més joves i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Joves d’ESO.

1 hora setmanal, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.30 a 18.30 h. 

Preu: 22 €/mes.

Reforç escolar i tècniques d’estudi

Adreçat a nens escolaritzats en algun nivell d’EP.

Ha de servir per aprendre a utilitzar tècniques 

d’estudi i reforçar, fonamentalment, les àrees de 

llengua catalana i matemàtiques. També, even-

tualment, aquelles en què cada nen, individu-

alment, vulgui plantejar dubtes o inquietuds.

1 h setmanal, del 9 d’octubre a juny.

Dijous de 17.00 a 18.00 h. 

Preu: 19 €/mes.

Laboratori de robòtica per a infants

Utilitzant materials didàctics, de muntatge, 

sensors i ordinadors, els nens, organitzats 

en grups de 3 o 4, hauran d’assolir diferents 

reptes i competir entre els diferents equips 

per aconseguir un objectiu comú. Per a nens 

i nenes de 10 a 12 anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 39 €/mes.

Retoc d’imatge digital (versió infantil)

Introducció a l’ajustament, retoc i manipu-

lació d’imatges, així com a la creació d’efec-

tes especials, utilitzant el programa Adobe 

PhotoShop CS5. 

Dilluns, del 6 d’octubre a juny, de 17.30 a 

18.30.

Preu: 19 €/mes.

Programació de videojocs per a 

ordinadors (versió infantil)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per portar a terme el joc.

Del 8 d’octubre a febrer.

Dimecres de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 28 €/mes.

Zumba per a infants

Zumba és una modalitat esportiva que consis-

teix en una activitat cardiovascular que combi-

na exercicis de tonifi cació amb passos de balls 

llatins. Les coreografi es estan basades en pas-

sos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt 

fàcil seguir-la a més de molt divertida.

Dimarts, del 7 d’octubre fi ns a juny, de 17 a 18 h.

Preu: 18 €/mes.

Taller de pintura i dibuix infantil

Per a nens d’educació infantil o educació 

primària, que ha de servir per a contribuir a 

educar l’esperit artístic i la imaginació dels 

nens; també per a passar una estona fent una 

activitat plaent organitzada.

Del 10 d’octubre a juny. Divendres de 17.30 

a 19.30 h.

Preu: 35 €/mes.

Inclou un cost de material de 7,10 €/mes.



Ajusta, modifi ca i retoca les teves fotos

Introducció a l’ajustament, retoc i manipula-

ció d’imatges, així com a la creació d’efectes 

especials, utilitzant el programa Adobe Pho-

toShop CS5. Curs de 20 hores de durada.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre.

Dilluns de 19 a 21 h.

Preu: 102 € tot el curs.

Taller de vitralls

Curs pensat perquè els alumnes siguin ca-

paços de treballar el vidre per a construir 

senzills vitralls. Un cop entrats en la tècnica, 

s’anirà augmentat en complexitat.

Opció tarda: dilluns de 16.30 a 19h.  A partir 

del 6 d’octubre fi ns a juny.

Opció matí: dimecres de 10 a 12.30 h. A par-

tir del 8 d’octubre fi ns a juny.

Preu: 42 €/mes.

Taller de patchwork

Amb diferents retalls de roba es poden fer 

infi nitat de formes, amb les quals es fan me-

ravellosos coixins, tapissos, fl assades, etc.

Curs del 10 d’octubre a juny.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h.

Preu: 28 €/mes.

Costura de supervivència i patchwork

El taller respon a les carències en costura 

bàsica. L’objectiu és realitzar arranjaments 

bàsics en peces de vestir i de la llar, com 

per exemple: escurçar les vores (pantalons i 

faldilles), estrènyer o eixamplar peces, posar 

cremalleres, construir coixins, estovalles, etc.

Curs d’octubre a juny.

Opció A: dilluns de 19 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 28 €/mes.

Taller de guarniments de Nadal

Per realitzar uns guarniments de Nadal ori-

ginals, i amb el valor afegit d’haver-los fet 

nosaltres.

Divendres 12 i 19 de desembre de 18 a 20 h.

Preu: 24 €/4 hores. Material a part.

Informàtica

Píndoles informàtiques

Adreçat a alumnes sense coneixements 

en aquesta disciplina o amb coneixe-

ments molt bàsics o fragmentats i que 

vulguin ampliar-los.

Del 9 d’octubre de 2014 a juny 2015. Di-

jous de 19.30 a 21.30 h.

Emmagatzematge de dades i tipus 

d’arxius (2 h)

Coneix els diferents tipus d’arxius digitals 

i les seves principals característiques, com 

els podem organitzar i els diferents suports 

per emmagatzemar-los.

Data: 09-10-2014.

Navegues segur per la xarxa? 

Recomanacions i bones pràctiques (2 h)

La seguretat dels ordinadors i dispositius 

mòbils pot afectar el maquinari, el progra-

mari i la informació. Amb aquesta píndola 

ens familiaritzarem amb els riscos més co-

muns i aprendrem a millorar la seguretat 

per evitar-los.

Data: 16-10-2014.

Recursos i eines per formar-se a 

Internet (2 h)

Vols millorar les teves competències? Vols 

ampliar els teus coneixements? Coneix les 

possibilitats formatives que s’ofereixen 

per Internet.

Data: 23-10-2014.

Aprèn idiomes a la xarxa (2 h)

Coneix les possibilitats que t’ofereix la xar-

xa en l’aprenentatge d’idiomes. Des de dic-

cionaris on-line, fins a xarxes socials. Tot un 

ventall d’eines i recursos per millorar amb 

els idiomes.

Data: 30-10-2014.

Activitats per a joves

Laboratori de robòtica per a joves

Taller de robòtica: el curs proveeix als seus 

participants de capacitats multidisciplinars 

d’alt nivell. Utilitzant materials didàctics, de 

muntatge, sensors i ordinadors, els joves, or-

ganitzats en grups de 3 o 4, hauran d’assolir 

diferents reptes i competir entre els diferents 

equips aprenent a realitzar programació per 

mòduls. Durant el curs aprendran per interès 

propi nocions de física, mecànica, programa-

ció, biologia i ecologia.

Un cop conclòs el curs, els participants tin-

dran nocions de camps molt variats i hauran 

adquirit competències en diversos àmbits, a 

través d’una experiència fresca, innovadora, 

puntera i gratifi cant. Per a joves de 13 a 16 

anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h. 

Preu: 39 €/mes.

Programació de videojocs per a ordinadors 

(versió per a joves)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per a portar a terme el joc. 

La fi nalitat és que els joves interessats en for-

mar-se en el món de l’entreteniment digital, 

puguin anar experimentant i preparant-se. 

Aquest curs té una durada fi ns el mes de ge-

ner. Per a joves a partir de 13 anys.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/ mes.

Programació de mòbils

Iniciació a la creació d’APPS per a mòbils amb 

el sistema operatiu Android.

Primers passos i aprenentatge dels concep-

tes bàsics. Classe eminentment pràctica.

De març a juny.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/mes (inici d’inscripcions el 7 

de gener).

Activitats per a adults

Idiomes

Practiquem anglès I

Curs d’iniciació a l’aprenentatge. Adquisició 

de coneixements bàsics gramaticals, lèxics 

i de comprensió (oral i escrita). Adreçat als 

alumnes que volen començar a aprendre 

aquesta llengua. Nivell Beginner (A1).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès II

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements bàsics de la llengua anglesa 

i progressaran en l’aprenentatge de la seva gra-

màtica, vocabulari, comprensió (oral i escrita)i 

d’expressió (oral i escrita). Nivell Elementary (A2).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements lèxics de la llengua anglesa 

i entraran en més detall en aspectes gramati-

cals. De comprensió (oral i escrita) i d’expressió 

(oral i escrita). Nivell Pre-Intermediate (A2/B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV

Curs de nivell mitjà en el qual es consolida-

ran els coneixements ja adquirits de la llen-

gua anglesa. Donant-se per suposat un cert 

coneixement de la gramàtica, els alumnes 

ampliaran el seu lèxic i milloraran la seva 

comprensió i expressió, tant oral com escrita 

d’aquesta llengua. Nivell Intermediate (B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Tertúlies en anglès

Curs de conversa en anglès. Es debaten di-

versos temes d’actualitat amb l’objectiu que 

els alumnes donin la seva opinió i/o defen-

sin alguna postura envers el tema proposat. 

L’objectiu és practicar l’anglès, aprendre vo-

cabulari i adquirir fl uïdesa. Aquest curs està 

adreçat als alumnes que tinguin un nivell 

mitjà/alt.

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 20.30 h.

Preu: 20 €/mes.

Practiquem francès I

Curs d’iniciació al francès. Aprenentatge i 

adquisició de conceptes i vocabulari bàsic. 

Adreçat a alumnes que volen començar a 

aprendre aquesta llengua i no tenen conei-

xements de l’idioma. 2 hores setmanals, del 

9 d’octubre a juny.

Dijous de 19.30 a 21.30 h. 

Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II

Curs de consolidació dels conceptes bàsics 

del francès i progressió en l’aprenentatge 

d’aquesta llengua. S’estudiarà la gramàtica 

amb deteniment, així com més vocabulari, 

i es consolidaran aquests aspectes amb la 

comprensió lectora i la creació de textos so-

bre temes diversos.

2 hores setmanals, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Nivell superior de català (Nivell D)

Preparació per al certificat de nivell supe-

rior de la Direcció General de Política Lin-

güística.

Centrarem el treball en el text, a fi d’adqui-

rir o millorar les habilitats necessàries per: 

a) Entendre textos complexos, resumir-ne 

la informació i integrar-la en un altre ti-

pus de text, oral o escrit, en un registre 

formal i adequat al destinatari i a la situ-

ació comunicativa.

b) Argumentar de manera fonamentada 

amb un estil formal i adequat al context 

i a la funció comunicativa.

Treballarem també l’ús dels elements de co-

hesió i coherència, la precisió lèxica i la va-

rietat lèxica i sintàctica, i donarem eines per 

resoldre problemes puntuals de gramàtica i 

correcció lingüística.

Dijous de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

                                                                  

Tallers

Tallers de pintura i dibuix

Dins de cadascú hi ha un petit artista. Aquest 

taller serveix per a expressar d’una manera 

planera i amb l’ajuda de la professora tot allò 

que sempre hem volgut transmetre a través 

de la pintura, dibuix o arts plàstiques.

Opció A: dilluns de 18.30 a 21.00 h.

Opció B: dimecres de 18 a 20.30 h.

Opció C: divendres de 18 a 20.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes.

Taller de pintura al natural

On els alumnes aprenen a pintar directament 

el que hi ha davant seu, refl ectint la realitat tal 

com cadascú la veu. Curs de 10 h de durada, 

es farà fora de les instal•lacions de Can Font.

Dissabtes del mes d’octubre a determinar 

depenent de la meteorologia.

Preu: 42 € tot el curs.

Taller de restauració de mobles

Els alumnes de cursos anteriors practicaran 

els coneixements adquirits tot ampliat el 

ventall i els nous alumnes podran conèixer 

el material i, en funció de la peça, podran fer 

un tastet del que és la restauració. Es poden 

restaurar peces rústiques o decorar mobles, 

també tractar ferro i metalls variats. Tot anirà 

en funció de la peça que porti l’alumne.

Opció A: dijous de 18.30 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes. (Material a part, aprox. 40 €)

Pintar amb la llum 

(fotografiar amb poca llum 2)
Sempre hem cregut que per poder fer fotogra-

fi a necessitem molta llum, però hi ha tècniques 

que ens ensenyen a aprofi tar la poca llum exis-

tent per pintar amb ella.

En el passat curs de “Fotografi ar amb poca llum” 

vam practicar les diverses possibilitats creatives 

que ens ofereix la nocturnitat.

Ara volem explorar amb més profunditat la tèc-

nica de pintar amb llum: ens farem amb espais 

que ens ajudin a crear paisatges extraordinaris.

Dijous de 19.00 a 21.00 h (12 hores).

Preu: 75 € tot el curs.

Utilització pràctica de la càmera digital

Iniciació a la càmera digital i aprendre a utilit-

zar-la. Introducció als conceptes de fotogra-

fi a: velocitat, lluminositat, composició, etc. 

Curs de 12 hores de durada.

Dissabtes de l’11 d’octubre al 22 de novem-

bre (excepte l’1 de novembre), de 10 a 12 h.

Preu: 75 € tot el curs.

Les classes s’iniciaran a partir de primers d’octubre de 2014 depenent de la matèria. El període 

de matriculació és del 3 al 6 de setembre per a residents a les Franqueses i del 8 al 27 de setem-

bre per a residents i no residents.

En els cursos de durada d’octubre a juny, a part de la quota mensual cal abonar la quantitat de 

21€ en concepte de drets de matrícula.

Cursos per a escolars

Juguem en anglès I

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més petits i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Nens de 1r a 6è d’EP.

1 hora setmanal, del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 17 a 18 h. 

Preu: 22 €/mes.

Juguem en anglès II

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més joves i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Joves d’ESO.

1 hora setmanal, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.30 a 18.30 h. 

Preu: 22 €/mes.

Reforç escolar i tècniques d’estudi

Adreçat a nens escolaritzats en algun nivell d’EP.

Ha de servir per aprendre a utilitzar tècniques 

d’estudi i reforçar, fonamentalment, les àrees de 

llengua catalana i matemàtiques. També, even-

tualment, aquelles en què cada nen, individu-

alment, vulgui plantejar dubtes o inquietuds.

1 h setmanal, del 9 d’octubre a juny.

Dijous de 17.00 a 18.00 h. 

Preu: 19 €/mes.

Laboratori de robòtica per a infants

Utilitzant materials didàctics, de muntatge, 

sensors i ordinadors, els nens, organitzats 

en grups de 3 o 4, hauran d’assolir diferents 

reptes i competir entre els diferents equips 

per aconseguir un objectiu comú. Per a nens 

i nenes de 10 a 12 anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 39 €/mes.

Retoc d’imatge digital (versió infantil)

Introducció a l’ajustament, retoc i manipu-

lació d’imatges, així com a la creació d’efec-

tes especials, utilitzant el programa Adobe 

PhotoShop CS5. 

Dilluns, del 6 d’octubre a juny, de 17.30 a 

18.30.

Preu: 19 €/mes.

Programació de videojocs per a 

ordinadors (versió infantil)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per portar a terme el joc.

Del 8 d’octubre a febrer.

Dimecres de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 28 €/mes.

Zumba per a infants

Zumba és una modalitat esportiva que consis-

teix en una activitat cardiovascular que combi-

na exercicis de tonifi cació amb passos de balls 

llatins. Les coreografi es estan basades en pas-

sos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt 

fàcil seguir-la a més de molt divertida.

Dimarts, del 7 d’octubre fi ns a juny, de 17 a 18 h.

Preu: 18 €/mes.

Taller de pintura i dibuix infantil

Per a nens d’educació infantil o educació 

primària, que ha de servir per a contribuir a 

educar l’esperit artístic i la imaginació dels 

nens; també per a passar una estona fent una 

activitat plaent organitzada.

Del 10 d’octubre a juny. Divendres de 17.30 

a 19.30 h.

Preu: 35 €/mes.

Inclou un cost de material de 7,10 €/mes.



Ajusta, modifi ca i retoca les teves fotos

Introducció a l’ajustament, retoc i manipula-

ció d’imatges, així com a la creació d’efectes 

especials, utilitzant el programa Adobe Pho-

toShop CS5. Curs de 20 hores de durada.

Del 6 d’octubre al 15 de desembre.

Dilluns de 19 a 21 h.

Preu: 102 € tot el curs.

Taller de vitralls

Curs pensat perquè els alumnes siguin ca-

paços de treballar el vidre per a construir 

senzills vitralls. Un cop entrats en la tècnica, 

s’anirà augmentat en complexitat.

Opció tarda: dilluns de 16.30 a 19h.  A partir 

del 6 d’octubre fi ns a juny.

Opció matí: dimecres de 10 a 12.30 h. A par-

tir del 8 d’octubre fi ns a juny.

Preu: 42 €/mes.

Taller de patchwork

Amb diferents retalls de roba es poden fer 

infi nitat de formes, amb les quals es fan me-

ravellosos coixins, tapissos, fl assades, etc.

Curs del 10 d’octubre a juny.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h.

Preu: 28 €/mes.

Costura de supervivència i patchwork

El taller respon a les carències en costura 

bàsica. L’objectiu és realitzar arranjaments 

bàsics en peces de vestir i de la llar, com 

per exemple: escurçar les vores (pantalons i 

faldilles), estrènyer o eixamplar peces, posar 

cremalleres, construir coixins, estovalles, etc.

Curs d’octubre a juny.

Opció A: dilluns de 19 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 28 €/mes.

Taller de guarniments de Nadal

Per realitzar uns guarniments de Nadal ori-

ginals, i amb el valor afegit d’haver-los fet 

nosaltres.

Divendres 12 i 19 de desembre de 18 a 20 h.

Preu: 24 €/4 hores. Material a part.

Informàtica

Píndoles informàtiques

Adreçat a alumnes sense coneixements 

en aquesta disciplina o amb coneixe-

ments molt bàsics o fragmentats i que 

vulguin ampliar-los.

Del 9 d’octubre de 2014 a juny 2015. Di-

jous de 19.30 a 21.30 h.

Emmagatzematge de dades i tipus 

d’arxius (2 h)

Coneix els diferents tipus d’arxius digitals 

i les seves principals característiques, com 

els podem organitzar i els diferents suports 

per emmagatzemar-los.

Data: 09-10-2014.

Navegues segur per la xarxa? 

Recomanacions i bones pràctiques (2 h)

La seguretat dels ordinadors i dispositius 

mòbils pot afectar el maquinari, el progra-

mari i la informació. Amb aquesta píndola 

ens familiaritzarem amb els riscos més co-

muns i aprendrem a millorar la seguretat 

per evitar-los.

Data: 16-10-2014.

Recursos i eines per formar-se a 

Internet (2 h)

Vols millorar les teves competències? Vols 

ampliar els teus coneixements? Coneix les 

possibilitats formatives que s’ofereixen 

per Internet.

Data: 23-10-2014.

Aprèn idiomes a la xarxa (2 h)

Coneix les possibilitats que t’ofereix la xar-

xa en l’aprenentatge d’idiomes. Des de dic-

cionaris on-line, fins a xarxes socials. Tot un 

ventall d’eines i recursos per millorar amb 

els idiomes.

Data: 30-10-2014.

Activitats per a joves

Laboratori de robòtica per a joves

Taller de robòtica: el curs proveeix als seus 

participants de capacitats multidisciplinars 

d’alt nivell. Utilitzant materials didàctics, de 

muntatge, sensors i ordinadors, els joves, or-

ganitzats en grups de 3 o 4, hauran d’assolir 

diferents reptes i competir entre els diferents 

equips aprenent a realitzar programació per 

mòduls. Durant el curs aprendran per interès 

propi nocions de física, mecànica, programa-

ció, biologia i ecologia.

Un cop conclòs el curs, els participants tin-

dran nocions de camps molt variats i hauran 

adquirit competències en diversos àmbits, a 

través d’una experiència fresca, innovadora, 

puntera i gratifi cant. Per a joves de 13 a 16 

anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 18.30 a 20.00 h. 

Preu: 39 €/mes.

Programació de videojocs per a ordinadors 

(versió per a joves)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per a portar a terme el joc. 

La fi nalitat és que els joves interessats en for-

mar-se en el món de l’entreteniment digital, 

puguin anar experimentant i preparant-se. 

Aquest curs té una durada fi ns el mes de ge-

ner. Per a joves a partir de 13 anys.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/ mes.

Programació de mòbils

Iniciació a la creació d’APPS per a mòbils amb 

el sistema operatiu Android.

Primers passos i aprenentatge dels concep-

tes bàsics. Classe eminentment pràctica.

De març a juny.

Dimecres de 18.30 a 20 h. 

Preu: 28 €/mes (inici d’inscripcions el 7 

de gener).

Activitats per a adults

Idiomes

Practiquem anglès I

Curs d’iniciació a l’aprenentatge. Adquisició 

de coneixements bàsics gramaticals, lèxics 

i de comprensió (oral i escrita). Adreçat als 

alumnes que volen començar a aprendre 

aquesta llengua. Nivell Beginner (A1).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès II

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements bàsics de la llengua anglesa 

i progressaran en l’aprenentatge de la seva gra-

màtica, vocabulari, comprensió (oral i escrita)i 

d’expressió (oral i escrita). Nivell Elementary (A2).

Durada del 7 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III

Curs en el qual els alumnes consolidaran els 

seus coneixements lèxics de la llengua anglesa 

i entraran en més detall en aspectes gramati-

cals. De comprensió (oral i escrita) i d’expressió 

(oral i escrita). Nivell Pre-Intermediate (A2/B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Opció Tarda: dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12 h.

Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV

Curs de nivell mitjà en el qual es consolida-

ran els coneixements ja adquirits de la llen-

gua anglesa. Donant-se per suposat un cert 

coneixement de la gramàtica, els alumnes 

ampliaran el seu lèxic i milloraran la seva 

comprensió i expressió, tant oral com escrita 

d’aquesta llengua. Nivell Intermediate (B1).

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Tertúlies en anglès

Curs de conversa en anglès. Es debaten di-

versos temes d’actualitat amb l’objectiu que 

els alumnes donin la seva opinió i/o defen-

sin alguna postura envers el tema proposat. 

L’objectiu és practicar l’anglès, aprendre vo-

cabulari i adquirir fl uïdesa. Aquest curs està 

adreçat als alumnes que tinguin un nivell 

mitjà/alt.

Durada del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 19.30 a 20.30 h.

Preu: 20 €/mes.

Practiquem francès I

Curs d’iniciació al francès. Aprenentatge i 

adquisició de conceptes i vocabulari bàsic. 

Adreçat a alumnes que volen començar a 

aprendre aquesta llengua i no tenen conei-

xements de l’idioma. 2 hores setmanals, del 

9 d’octubre a juny.

Dijous de 19.30 a 21.30 h. 

Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II

Curs de consolidació dels conceptes bàsics 

del francès i progressió en l’aprenentatge 

d’aquesta llengua. S’estudiarà la gramàtica 

amb deteniment, així com més vocabulari, 

i es consolidaran aquests aspectes amb la 

comprensió lectora i la creació de textos so-

bre temes diversos.

2 hores setmanals, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

Nivell superior de català (Nivell D)

Preparació per al certificat de nivell supe-

rior de la Direcció General de Política Lin-

güística.

Centrarem el treball en el text, a fi d’adqui-

rir o millorar les habilitats necessàries per: 

a) Entendre textos complexos, resumir-ne 

la informació i integrar-la en un altre ti-

pus de text, oral o escrit, en un registre 

formal i adequat al destinatari i a la situ-

ació comunicativa.

b) Argumentar de manera fonamentada 

amb un estil formal i adequat al context 

i a la funció comunicativa.

Treballarem també l’ús dels elements de co-

hesió i coherència, la precisió lèxica i la va-

rietat lèxica i sintàctica, i donarem eines per 

resoldre problemes puntuals de gramàtica i 

correcció lingüística.

Dijous de 19.30 a 21.30 h.

Preu: 41 €/mes.

                                                                  

Tallers

Tallers de pintura i dibuix

Dins de cadascú hi ha un petit artista. Aquest 

taller serveix per a expressar d’una manera 

planera i amb l’ajuda de la professora tot allò 

que sempre hem volgut transmetre a través 

de la pintura, dibuix o arts plàstiques.

Opció A: dilluns de 18.30 a 21.00 h.

Opció B: dimecres de 18 a 20.30 h.

Opció C: divendres de 18 a 20.30 h.

Opció Matí: dijous de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes.

Taller de pintura al natural

On els alumnes aprenen a pintar directament 

el que hi ha davant seu, refl ectint la realitat tal 

com cadascú la veu. Curs de 10 h de durada, 

es farà fora de les instal•lacions de Can Font.

Dissabtes del mes d’octubre a determinar 

depenent de la meteorologia.

Preu: 42 € tot el curs.

Taller de restauració de mobles

Els alumnes de cursos anteriors practicaran 

els coneixements adquirits tot ampliat el 

ventall i els nous alumnes podran conèixer 

el material i, en funció de la peça, podran fer 

un tastet del que és la restauració. Es poden 

restaurar peces rústiques o decorar mobles, 

també tractar ferro i metalls variats. Tot anirà 

en funció de la peça que porti l’alumne.

Opció A: dijous de 18.30 a 21 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12.30 h.

Preu: 42 €/mes. (Material a part, aprox. 40 €)

Pintar amb la llum 

(fotografiar amb poca llum 2)
Sempre hem cregut que per poder fer fotogra-

fi a necessitem molta llum, però hi ha tècniques 

que ens ensenyen a aprofi tar la poca llum exis-

tent per pintar amb ella.

En el passat curs de “Fotografi ar amb poca llum” 

vam practicar les diverses possibilitats creatives 

que ens ofereix la nocturnitat.

Ara volem explorar amb més profunditat la tèc-

nica de pintar amb llum: ens farem amb espais 

que ens ajudin a crear paisatges extraordinaris.

Dijous de 19.00 a 21.00 h (12 hores).

Preu: 75 € tot el curs.

Utilització pràctica de la càmera digital

Iniciació a la càmera digital i aprendre a utilit-

zar-la. Introducció als conceptes de fotogra-

fi a: velocitat, lluminositat, composició, etc. 

Curs de 12 hores de durada.

Dissabtes de l’11 d’octubre al 22 de novem-

bre (excepte l’1 de novembre), de 10 a 12 h.

Preu: 75 € tot el curs.

Les classes s’iniciaran a partir de primers d’octubre de 2014 depenent de la matèria. El període 

de matriculació és del 3 al 6 de setembre per a residents a les Franqueses i del 8 al 27 de setem-

bre per a residents i no residents.

En els cursos de durada d’octubre a juny, a part de la quota mensual cal abonar la quantitat de 

21€ en concepte de drets de matrícula.

Cursos per a escolars

Juguem en anglès I

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més petits i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Nens de 1r a 6è d’EP.

1 hora setmanal, del 6 d’octubre a juny.

Dilluns de 17 a 18 h. 

Preu: 22 €/mes.

Juguem en anglès II

Pràctica lúdica de la llengua anglesa per als 

més joves i de reforç a l’assignatura correspo-

nent per als més grans. Joves d’ESO.

1 hora setmanal, del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.30 a 18.30 h. 

Preu: 22 €/mes.

Reforç escolar i tècniques d’estudi

Adreçat a nens escolaritzats en algun nivell d’EP.

Ha de servir per aprendre a utilitzar tècniques 

d’estudi i reforçar, fonamentalment, les àrees de 

llengua catalana i matemàtiques. També, even-

tualment, aquelles en què cada nen, individu-

alment, vulgui plantejar dubtes o inquietuds.

1 h setmanal, del 9 d’octubre a juny.

Dijous de 17.00 a 18.00 h. 

Preu: 19 €/mes.

Laboratori de robòtica per a infants

Utilitzant materials didàctics, de muntatge, 

sensors i ordinadors, els nens, organitzats 

en grups de 3 o 4, hauran d’assolir diferents 

reptes i competir entre els diferents equips 

per aconseguir un objectiu comú. Per a nens 

i nenes de 10 a 12 anys.

Del 7 d’octubre a juny.

Dimarts de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 39 €/mes.

Retoc d’imatge digital (versió infantil)

Introducció a l’ajustament, retoc i manipu-

lació d’imatges, així com a la creació d’efec-

tes especials, utilitzant el programa Adobe 

PhotoShop CS5. 

Dilluns, del 6 d’octubre a juny, de 17.30 a 

18.30.

Preu: 19 €/mes.

Programació de videojocs per a 

ordinadors (versió infantil)
A partir d’un llenguatge de programació sen-

zill, però molt potent, planifi car i realitzar di-

ferents jocs bàsics per a ordinadors. Inclou, a 

més de la programació, la preparació de tot el 

material, com imatges, icones, sprites, comp-

tadors, botons, etc., per portar a terme el joc.

Del 8 d’octubre a febrer.

Dimecres de 17.00 a 18.30 h. 

Preu: 28 €/mes.

Zumba per a infants

Zumba és una modalitat esportiva que consis-

teix en una activitat cardiovascular que combi-

na exercicis de tonifi cació amb passos de balls 

llatins. Les coreografi es estan basades en pas-

sos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt 

fàcil seguir-la a més de molt divertida.

Dimarts, del 7 d’octubre fi ns a juny, de 17 a 18 h.

Preu: 18 €/mes.

Taller de pintura i dibuix infantil

Per a nens d’educació infantil o educació 

primària, que ha de servir per a contribuir a 

educar l’esperit artístic i la imaginació dels 

nens; també per a passar una estona fent una 

activitat plaent organitzada.

Del 10 d’octubre a juny. Divendres de 17.30 

a 19.30 h.

Preu: 35 €/mes.

Inclou un cost de material de 7,10 €/mes.



Seguretat a l’hora de comprar per 

Internet (2 h)

Coneixerem els diferents tràmits que po-

dem fer en línia i les condicions de segu-

retat òptimes per fer-los.

Data: 06-11-2014.

La identitat digital: com et veuen a 

Internet (4 h)

Cada cop més vivim en un entorn digital. 

Qualsevol cosa que fem dins aquest entorn 

queda registrada i per tant dóna una infor-

mació sobre nosaltres. Saps com gestionar la 

teva identitat digital? Amb aquesta píndola 

et donem les claus de com fer-ho amb èxit.

Data: 13-11-2014 i 20-11-2014.

Introducció a les xarxes socials (4 h)

Píndola per començar a conèixer les xarxes 

socials, valorar els seus riscos i conèixer les 

oportunitats que ens ofereixen.

Data: 27-11-2014 i 04-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Facebook (2 h)

Píndola per conèixer a fons una de les xarxes 

socials amb més usuaris, i saber diferenciar 

els perfi ls personals dels professionals.

Data: 11-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Twitter (2 h)

Píndola per conèixer a fons la xarxa de micro-

blogging més coneguda.

Data: 18-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Linkedin (2 h)

Píndola per conèixer les oportunitats que 

pot oferir-nos aquesta eina social tant a ni-

vell professional com laboral.

Data: 08-01-2015.

Creació i personalització d’àlbums de 

fotos (4 h)

Píndola per aprendre a crear i personalitzar de 

manera original les nostres fotografi es digitals.

Data: 15-01-2015 i 22-01-2015.

Retoc digital (4 h)

Píndola que us ofereix una introducció a l’ús 

dels programes lliures relacionats amb temes 

de retoc digital i dins el marc del web 2.0.

Data: 29-01-2015 i 05-02-2015.

L’art de compartir i emmagatzemar 

arxius (4 h)

Píndola que ens ajudarà a conèixer les 

aplicacions que ens permeten accedir als 

nostres arxius des de qualsevol lloc i poder 

compartir-los (Dropbox i Google Drive).

Data: 12-02-2015 i 19-02-2015.

Què puc fer amb el meu mòbil 

intel•ligent? (4 h)

En aquesta píndola descobrirem les possibi-

litats que ens ofereixen els mòbils de nova 

generació així com les seves aplicacions 

més habituals i més usades.

Data: 26-02-2015 i 05-03-2015.

Gestiona imatges (6 h) 

Com guardar, tractar, retocar i ajustar 

imatges, traient el màxim profit a la càme-

ra de fotos i les eines de què disposem.

Data: 12, 19 i 26 de març de 2015.

Tractament de la informació 

numèrica (6 h)

Data: 9, 16 i 23 d’abril.

Tractament i ús de les dades (6 h)

Data: 30 d’abril, 7 i 14 de maig.

Presentacions de continguts (6 h)

Data: 21 i 28 de maig i 4 de juny.

Treballa documents de text. (6 h)

Data: 11, 18 i 25 de juny.

Preu de les píndoles: 30 €/mes, inscrivint-

se a tots els mòduls. 

Pagant per trimestres (90 € x 3 rebuts: octubre, 

gener, abril). 5,30 €/hora si s’inscriuen en 

mòduls individuals. 10% de descompte a partir 

del 5è mòdul.  Sense import de matrícula.

Informàtica - ofi màtica

Adreçat a alumnes ja iniciats en aquesta dis-

ciplina i que desitgin ampliar els seus conei-

xements d’utilització de l’ordinador, l’ofi màti-

ca i l’entorn d’Internet.

Opció A: dijous de 17.30 a 19.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 30 €/mes.

Informàtica bàsica

Adreçat a alumnes sense coneixements en 

aquesta disciplina o amb coneixements molt 

bàsics o fragmentats i que vulguin ampli-

ar-los. Durada anual (68 hores).

Opció Matí: dimecres de 10 a 12 h.

Preu: 30 €/mes.

PLACES LIMITADES

Passeig del Pedraforca, 22

Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès

Tel: 938 403 375

canfont@lesfranqueses.cat

www.lesfranqueses.cat

Horari d’inscripció:
Dimecres i dijous, matins de 10 a 13 h.

De dilluns a divendres, tardes, de 16.30 a 20 h.

Període de matriculació del 3 al 6 de setembre per a residents a 

les Franqueses i del 8 al 27 de setembre per a residents i no residents. 



CENTRE D’ART I NOVES TECNOLOGIES

CAN FONT
curs 2014 - 2015

Expressió corporal

Ioga dinàmic

El Ioga dinàmic combina moviment expan-

siu i meditatiu amb estiraments i meditació, 

amb la respiració com a nexe de tota la ses-

sió. És un Ioga profund on, després d’activar 

el cos, la consciència respiratòria ens aquieta 

la ment i vivim el silenci amb pau i alegria.

D’octubre a juny.

Opció A: Dilluns de 18.30 a 20 h.

Opció B: Dimecres de 19.15 a 20.45 h.

Preu: 28,50 €/mes.

Zumba per a adults

Zumba és una modalitat esportiva que con-

sisteix en una activitat cardiovascular que 

combina exercicis de tonifi cació amb passos 

de balls llatins. Les coreografi es estan basa-

des en passos senzills i repetitius, el que fa 

que sigui molt fàcil seguir-la i a més de molt 

divertida.

Opció Matí: Dimarts de 10 a 11.30 h. Inici el 

7 d’octubre.

Opció A: Dimecres de 17 a 18.30 h. Inici el 

8 d’octubre.

Preu: 28 €/mes.

Salut i cultura

Cuina actual

Aprofi tar la proximitat de les festes de Nadal 

per donar unes nocions de plats, idees, tèc-

niques i consells basats en la manera de cui-

nar més moderna i senzilla. Noves receptes.

Divendres 7, 14, 21 i 28 de novembre de 

19 a 21 h.

Preu: 28 € tot el curs.

Aquest curs es realitzarà en dues edicions 

més, primavera i estiu, amb noves receptes.

Història de l’Art

Curs permanent d’història de l’art, amb visi-

tes opcionals a museus de tot l’estat, segons 

l’oferta del moment.

Del 10 d’octubre a juny. Dimecres de 10 a 

12 h del matí.

Preu: 29 €/mes.

Taller de dramatització de contes

Aprèn com es pot explicar un conte per 

aprofi tar el màxim interès.

Dijous a partir del 2 d’octubre (24 hores) de 

19 a 21 h. 

Preu: 127,20 €. Amb un fi nançament de la 

FUMH del 20% = 102 € tot el curs.

Cursos especials

Especialització en fi nances

Amb certifi cat ofi cial de la UVIC.

El nostre teixit productiu està format bàsica-

ment per petites empreses i, molt sovint, per 

microempreses. És, doncs, molt important 

donar respostes a la formació que necessiten 

els empresaris i/o directius d’aquestes em-

preses situades en el seu territori.

El curs està adreçat a:

• Aquelles persones que volen iniciar-se 

en el món de les fi nances des de l’òptica 

del dia a dia.

• Aquelles persones que, després d’incor-

porar-se a una nova empresa o a un nou 

departament, necessiten poder domi-

nar amb rapidesa l’operativa pròpia dels 

coneixements fi nancers.

A partir d’octubre de 2014. 

Divendres de 17.30 a 21.30 i dissabtes de 

9.30 a 14 h.

Preu: 875 €.

Postgrau en Direcció de Centres i 

Serveis Educatius de la Universitat 

de Girona

La direcció escolar és un factor clau en la 

millora de l’escola, tant en l’optimització del 

funcionament de l’organització com en l’as-

soliment de l’èxit educatiu de l’alumnat. Els 

directius han d’ajudar, animar i incentivar el 

professorat i la resta d’agents educatius per 

tal que aconsegueixin el major nivell de des-

envolupament i aprenentatge possible amb 

cada alumne/a.

Dimecres i dijous de 17 a 21 h, del 20 de no-

vembre al 16 de maig de 2014.

Preu: 1200 €* (o des de 112,95 €/mes**). 

Afi liats a FETE-UGT: 5% de descompte. Es-

pecifi car el núm. d’afi liat/da al moment de 

matricular-se.

* Inclou una assegurança d’accidents. No in-

clou les taxes d’expedició del títol de la UdG.

** Segons fi nançament a 11 mesos. Condici-

ons subjectes a les fl uctuacions del mercat.

Accés a la universitat per a més 

grans de 25

Curs semipresencial. Preparació de la modali-

tat Arts i Humanitats/Ciències Socials i Jurídi-

ques i Ciències i Ciències de la Salut.

Part comuna: Comentari de text, llengua 

castellana i catalana (llengua estrangera NO).

Part específi ca: Geografi a i Història Contem-

porània.

Dimarts i dijous de 18.45 a 22 h (125 hores).

Preu: 817 € tot el curs.



Seguretat a l’hora de comprar per 

Internet (2 h)

Coneixerem els diferents tràmits que po-

dem fer en línia i les condicions de segu-

retat òptimes per fer-los.

Data: 06-11-2014.

La identitat digital: com et veuen a 

Internet (4 h)

Cada cop més vivim en un entorn digital. 

Qualsevol cosa que fem dins aquest entorn 

queda registrada i per tant dóna una infor-

mació sobre nosaltres. Saps com gestionar la 

teva identitat digital? Amb aquesta píndola 

et donem les claus de com fer-ho amb èxit.

Data: 13-11-2014 i 20-11-2014.

Introducció a les xarxes socials (4 h)

Píndola per començar a conèixer les xarxes 

socials, valorar els seus riscos i conèixer les 

oportunitats que ens ofereixen.

Data: 27-11-2014 i 04-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Facebook (2 h)

Píndola per conèixer a fons una de les xarxes 

socials amb més usuaris, i saber diferenciar 

els perfi ls personals dels professionals.

Data: 11-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Twitter (2 h)

Píndola per conèixer a fons la xarxa de micro-

blogging més coneguda.

Data: 18-12-2014.

Construïm el nostre perfi l a Linkedin (2 h)

Píndola per conèixer les oportunitats que 

pot oferir-nos aquesta eina social tant a ni-

vell professional com laboral.

Data: 08-01-2015.

Creació i personalització d’àlbums de 

fotos (4 h)

Píndola per aprendre a crear i personalitzar de 

manera original les nostres fotografi es digitals.

Data: 15-01-2015 i 22-01-2015.

Retoc digital (4 h)

Píndola que us ofereix una introducció a l’ús 

dels programes lliures relacionats amb temes 

de retoc digital i dins el marc del web 2.0.

Data: 29-01-2015 i 05-02-2015.

L’art de compartir i emmagatzemar 

arxius (4 h)

Píndola que ens ajudarà a conèixer les 

aplicacions que ens permeten accedir als 

nostres arxius des de qualsevol lloc i poder 

compartir-los (Dropbox i Google Drive).

Data: 12-02-2015 i 19-02-2015.

Què puc fer amb el meu mòbil 

intel•ligent? (4 h)

En aquesta píndola descobrirem les possibi-

litats que ens ofereixen els mòbils de nova 

generació així com les seves aplicacions 

més habituals i més usades.

Data: 26-02-2015 i 05-03-2015.

Gestiona imatges (6 h) 

Com guardar, tractar, retocar i ajustar 

imatges, traient el màxim profit a la càme-

ra de fotos i les eines de què disposem.

Data: 12, 19 i 26 de març de 2015.

Tractament de la informació 

numèrica (6 h)

Data: 9, 16 i 23 d’abril.

Tractament i ús de les dades (6 h)

Data: 30 d’abril, 7 i 14 de maig.

Presentacions de continguts (6 h)

Data: 21 i 28 de maig i 4 de juny.

Treballa documents de text. (6 h)

Data: 11, 18 i 25 de juny.

Preu de les píndoles: 30 €/mes, inscrivint-

se a tots els mòduls. 

Pagant per trimestres (90 € x 3 rebuts: octubre, 

gener, abril). 5,30 €/hora si s’inscriuen en 

mòduls individuals. 10% de descompte a partir 

del 5è mòdul.  Sense import de matrícula.

Informàtica - ofi màtica

Adreçat a alumnes ja iniciats en aquesta dis-

ciplina i que desitgin ampliar els seus conei-

xements d’utilització de l’ordinador, l’ofi màti-

ca i l’entorn d’Internet.

Opció A: dijous de 17.30 a 19.30 h.

Opció Matí: dimarts de 10 a 12 h.

Preu: 30 €/mes.

Informàtica bàsica

Adreçat a alumnes sense coneixements en 

aquesta disciplina o amb coneixements molt 

bàsics o fragmentats i que vulguin ampli-

ar-los. Durada anual (68 hores).

Opció Matí: dimecres de 10 a 12 h.

Preu: 30 €/mes.

PLACES LIMITADES

Passeig del Pedraforca, 22

Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès

Tel: 938 403 375

canfont@lesfranqueses.cat

www.lesfranqueses.cat

Horari d’inscripció:
Dimecres i dijous, matins de 10 a 13 h.

De dilluns a divendres, tardes, de 16.30 a 20 h.

Període de matriculació del 3 al 6 de setembre per a residents a 

les Franqueses i del 8 al 27 de setembre per a residents i no residents. 

 INFORMACIONS IMPORTANTS  

1. En els cursos de durada d’octubre a juny, a part de la quota mensual, en el moment de la 

inscripció, cal abonar la quantitat de 21 € en concepte de drets de matrícula.

2. Els diferents cursos no s’obriran si no hi ha un nombre sufi cient d’alumnes inscrits.

3. Alguns d’aquests cursos podrien sofrir lleugeres alteracions de dia o horari si, un cop fetes 

les inscripcions, calgués ajustar l’oferta formativa. En aquest cas, s’informaria personalment 

als afectats i, en cas de no interessar el nou horari, si ja s’hagués abonat la matrícula, CAN 

FONT en retornaria l’import íntegrament.

4. Els alumnes interessats podran disposar d’una taquilla per a deixar el material entre 

setmana durant tot l’any. Preu 20 € anuals. 

gestionat per:

Carrer Banys, 38-40. 08530, la Garriga

938605060 - info@fumh.cat - www.fumh.cat


