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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

ACTIVITATS CALAFELL TARDOR 2019
Del 7 de setembre al 15 de desembre

Dia Hora Activitat LLOC

04 al 
08/09

HIGH ROCKABILLY FESTIVAL

07/09 18 a 
00 h

BÀSQUET 3X3 NOCTURN PISTA PARC 
VILARENC

07  i 
08/09

MERCAT D’ESTOCS 
Promocions especials als comerços de calafell

11,14 i
15/09 9 a 20 h II TORNEIG FUTBOL MEMORIAL JUAN RIOS CAMP FUTBOL 

JUAN RIOS

14/09 17 a 3 h VI OPEN BENÈFIC DE PESCA ESPORTIVA 
VILA DE CALAFELL

PLATJA PORT 
SEGUR

15/09 8.30 h 5ª CURSA LE MERIDIEN RA

20/09 18 h BOOK CLUB BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

20/09 18 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH
with Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

25/09 18 h PRESENTACIÓ CLUBS DE LECTURA
2019-2020

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

27 i 
28/09 9 h CALAFELL ARENA 2019. Torneig de Frisbee PLATJA PORT 

SEGUR

27/09 18.30 h CLUB DE LECTURA “Negra y Mortal” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

28/09 10 a 14 h
 i 17 a 21 h

JORNADA DE PORTES OBERTES
CENTRES CÍVICS 

CENTRE CÍVIC 
MONTSE CIVIT 

28 i 
29/09

Tot
el dia

FESTA MAJOR DE SEGUR
Fira del vi i el formatge

PLAÇA 
MEDITERRANI

28/09 12 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH
with Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

02/10 17 h CLUB DE LECTURA “Ratolins” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

02/10 18 h CLUB DE LECTURA “Guineus” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

04/10 18 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH
with Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

05 i
06/10 Tot el dia

CSI 2019: JORNADA DE PORTES OBERTES
AL PATRIMONI HISTÒRIC
Dia 5 de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Dia 6 de 10 a 14 h

CIUTADELLA 
IBÈRICA

05/10 11 h
CSI 2019: LES CASES DELS IBERS
Visita guiada especial 19è Cap de Setmana Ibèric
Places limitades. Cal fer reserva prèvia

CIUTADELLA 
IBÈRICA
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Dia Hora Activitat LLOC

05/10 11 i 12 h BALL EN FAMÍLIA Infants de 2 a 5 i de 5 a 7anys 
acompanyats d'un adult 

CENTRE CÍVIC 
CINEMA IRIS

06/10 11 h CSI 2019: JOCS ANTICS. DINS I FORA DE CASA
Activitat familiar. Places limitades. Cal fer reserva prèvia

CIUTADELLA 
IBÈRICA

08/10 18 h
ARGUS. EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
Taller per aprendre a buscar documents i fer reserves 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

09/10 11h
ARGUS. EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
Taller per aprendre a buscar documents i fer reserves 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

10/10 18.30h CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

11/10 19 h
INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA: 
DEL LABORATORI A L’HOSPITAL 
a carrec del Doctor Josep Lluís Parra Palau

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

12 i
13/10

JEP 2019: JORNADA DE PORTES OBERTES 
AL PATRIMONI HISTÒRIC
Dia 12 de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Dia 13 de 10 a 14 h

PATRIMONI 
HISTÒRIC

13/10 10.30 h CURSA DE LA DONA PORT SEGUR

15/10 18 h
COM FUNCIONA EBIBLIO,
plataforma de préstec de llibres electrònics 
Taller gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

16/10 11 h
COM FUNCIONA EBIBLIO,
plataforma de préstec de llibres electrònics 
Taller gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

18/10 22 h TEATRE 
amb La Bambolina Negra: ART de Yasmina Reza

CENTRE CÍVIC 
CINEMA IRIS

18/10 18 h BOOK CLUB BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

19/10 11 a 13 h MANUALITATS EN FAMÍLIA 
infants acompanyats d'un adult 

CENTRE CÍVIC 
MONTSE CIVIT 

19/10 12 h CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

19/10 12 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

21 al 
25/10

10 a 
19 h

TORNEIG DE PETANCA HOTEL MIRAMAR PLATJA
HOTEL MIRAMAR

22/10 18 h TRÀMITS ELECTRÒNICS A L´AJUNTAMENT
Taller gratuït, Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

23/10 11 h TRÀMITS ELECTRÒNICS A L´AJUNTAMENT
Taller gratuït, Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

23/10 17 h CLUB DE LECTURA “Sardines” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

23/10 18 h CLUB DE LECTURA “Pops” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL
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25/10 18.30h CLUB DE LECTURA “Negra y mortal” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

26/10
al 3/11

HALLOWEEN I CASTANYADA
Túnel del Terror , tallers infantils , castanyes i animació

30/10 17 h CLUB DE LECTURA “Ratolins” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

30/10 18 h CLUB DE LECTURA “Guineus” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

02/11 12 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

05/11 18 h
ARGUS. EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
Taller per aprendre a buscar documents i fer reserves 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

06/11 11 h
ARGUS. EL CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA
Taller per aprendre a buscar documents i fer reserves 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

06/11 17 h CLUB DE LECTURA “Sardines” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

06/11 18 h CLUB DE LECTURA “Pops” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

08/11 18.30 h EL DRET A MORIR DIGNAMENT. UN DRET HUMÀ 
A càrrec de l´Associació Dret a Morir Dignament

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

9/11 11 a 13 h MANUALITATS EN FAMÍLIA
Infants acompanyats d'un adult 

CENTRE CÍVIC 
CINEMA IRIS

12/11 18 h XARXES SOCIALS: FACEBOOK. Taller iniciació 
Facebook. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

13/11 11 h XARXES SOCIALS: FACEBOOK. Taller iniciació 
Facebook. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

13/11 17 h CLUB DE LECTURA “Ratolins” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

13/11 18 h CLUB DE LECTURA “Guineus” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

14/11 18.30 h CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

15/11 18 h BOOK CLUB BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

16/11 12 h CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

16/11 12 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

19/11 18 h XARXES SOCIALS: FACEBOOK. Taller iniciació 
Facebook. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

20/11 11 h XARXES SOCIALS: FACEBOOK. Taller iniciació 
Facebook. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL
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20/11 17 h CLUB DE LECTURA “Sardines” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

20/11 18 h CLUB DE LECTURA “Pops” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

22 al
24/11

BLACK FRIDAY
Ofertes especials als establiments comercials

22/11 19 h
TASTA VINS I TASTAMOTS amb Miquel Sesé 
Jocs de paraules del món del vi. Activitat del cicle 
Biblioteques amb DO. Places limitades. Cal inscripció

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

22/11 18 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

23/11 11 i 12 h BALL EN FAMÍLIA Infants de 2 a 5 i de 5 a 7 anys 
acompanyats d'un adult 

CENTRE CÍVIC 
MONTSE CIVIT 

27/11 17 h CLUB DE LECTURA “Ratolins” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

27/11 18 h CLUB DE LECTURA “Guineus” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

29 i
30/11

SETMANA MÀGICA Ofertes especials als 
establiments comercials. Animació popular, tallers, 
actuacions i encesa de les llums de Nadal

29/11 18.30 h CLUB DE LECTURA “Negra y mortal” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

30/11 12 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

1 al 
8/12

SETMANA MÀGICA Ofertes especials als 
establiments comercials. Animació popular, tallers, 
actuacions i encesa de les llums de Nadal

04/12 17 h CLUB DE LECTURA “Sardines” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

04/12 18 h CLUB DE LECTURA “Pops” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

6 i 7/12 10 a 
21 h

MERCAT DE NADAL Expositors Nadalencs,
Actuacions musicals, tallers i animació infantil

PLAÇA
MEDITERRANI

11/12 17 h CLUB DE LECTURA “Ratolins” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

11/12 18 h CLUB DE LECTURA “Guineus” BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

12/12 18.30 h CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA BIBLIOTECA CASA 
NOVA DE SEGUR

13/12 18 h STORYTELLING AND GAMES IN ENGLISH 
amb Isabella Dicaprio

BIBLIOTECA 
VENTURA GASSOL

14/12 17 a 
20h

TARDA DE JOCS DE TAULA, a partir de 3 anys 
acompanyats d'un adult, jocs per tothom

CENTRE CÍVIC 
CINEMA IRIS
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CURSOS DEL SERVEI DE PRIMERA
ACOLLIDA DE PERSONES IMMIGRADES
I D’EMIGRADES RETORNADES
Organitzat des del Pla Local d’ Acollida i Immigració, Departament de Qualitat de Vida
Gratuïts. Cofinançats pel Pla de Barris

Inscripcions: 12, 13, 16 i 17 de setembre de 10 a 13 h
Lloc: Àrea d’Igualtat i Drets Socials, Oficina de Benestar Social, Plaça de la Constitució.

EXPRESSA’T SENSE POR!
Curs d’iniciació al català
(comprensió i expressió oral)
45 hores
Dates: del 23 de setembre fins el 4 de desembre
Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h
Lloc: Biblioteca Ventura Gassol

¿HABLAMOS?
Curs d’iniciació al castellà
(comprensió i expressió oral)
45 hores
Dates: del 23 de setembre fins el 4 de desembre
Horari: dilluns i dimecres, de 12 a 14 h
Lloc: Biblioteca Ventura Gassol

MÒDUL C. CONEIXEMENTS DE LA 
SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC 
JURÍDIC
Durada: 15 hores
Horari: de 10 a 14 h. Són 4 classes. 
Dies 22 i 29 d’octubre, 5 i 12  de novembre.
Lloc: Biblioteca Ventura Gassol

CURS GRANS ACTORS I ACTRIUS COMUNITARIS
La interculturalitat, una resposta a la convivència 

Adreçat a gent gran
25 hores

Organitzat des del Pla local d’Acollida i Immigra-
ció, en col·laboració amb el programa Posa-hi oli 
(Departament de Qualitat de Vida) i dinamitzat 
per Noé G. Montuenga.

Taller formatiu de Teatre Social sobre els princi-
pis de la convivència en un entorn de diversitat, 
propi de la societat actual.  A través de dinà-
miques teatrals (jocs, exercicis, dinàmiques de 
grup) ens acostarem a la reflexió sobre tot tipus 
de discriminació, el racisme, els prejudicis i els 
estereotips, per crear un espai d’interacció po-
sitiva entre les persones. La pràctica es centra 
en la metodologia del Teatre Fòrum.

Dates: del 2 d’octubre al 4 de desembre
Horari: dimecres d’11 a 13 h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
Preu: gratuït. Cofinançat pel Contracte pro-
grama de la Generalitat de Catalunya 
Per assistir a les classes cal portar: roba còmoda 
i sabates esportives

Inscripcions: del 16 al 20 de setembre   
Lloc: Servei d’Atenció Ciutadana (SAC)
Per a la inscripció cal portar:
Fotocòpia de DNI/Permís de residència/Pas-
saport
Informe de salut (del CAR). Els alumnes del 
Programa Posa-hi oli no cal que el portin

Informació: Oficina de l’Àrea d’igualtat i Drets 
Socials
Pl. Constitució, 5 (Calafell). 
Tel. 977 699009 ext. 773
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CICLE DE CINEMA D’IGUALTAT
Cicle de Cinema d’entrada gratuïta centrat en temes de gènere 
i socials amb col·loqui posterior a càrrec de La Porta de Fusta.

3 D’OCTUBRE
LA BICICLETA VERDE (WADJDA)
DIA INTERNACIONAL DE LA NENA
Centre Cívic Cinema Iris , 18 h

25 D’OCTUBRE
EL PROXENETA

DIA INT. CONTRA L’EXPLOTACIÓ 
SEXUAL I TRÀFIC DE PERSONES 

Activitat de sensibilització de la nova adhe-
sió la la Red de Municipios Libres de Trata

Centre Cívic Montse Civit , 18 h

7 DE NOVEMBRE
#PLACER FEMENINO
DIA INTERNACIONAL 
PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Centre Cívic Cinema Iris , 18 h

12 DE DESEMBRE
VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

Centre Cívic Cinema Iris , 18 h



Del 16 de setembre de 2019 al 15 de juny de 2020
Preinscripcions obertes durant tot el curs mentre hi hagi places
Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o www.calafell.cat/activitats/cursos

ESCOLA D’ART A CAL BOLAVÀ
Cursos de 90 / 100 hores
En tots els cursos material anirà a càrrec de l’alumne
PINTURA PER A ADULTS
Horari a escollir: 
Dimarts, 17 a 20 h 
Dimecres, 17 a 20 h

Dijous, 10 a 13 h 
Dijous, 16 a 19 h 

DIBUIX PER A ADULTS
Dilluns, 10 a 13 h
PINTURA INFANTIL (DE 12 A 17 ANYS)
Dilluns, 17 a 20 h
PATCHWORK
Activitat molt creativa on podràs descobrir mil 
opcions de decoració amb retalls.
Horari a escollir:
Dimarts, 16 a 19 h Dijous, 16 a 19 h
CONFECCIONA LA TEVA ROBA
I TUNEJA LA QUE JA NO PORTES!
Aprén a fer patrons per confeccionar la teva roba 
des de zero o transforma aquelles peces que ja no 
portes combinant-les amb punt, ganxet... 
Horari a escollir:
Dilluns, 9.30 a 12.30 h Dimecres, 16  a 19 h

ESCOLA D’IDIOMES
Preparació per als exàmens oficials i acompan-
yament als alumnes a l’EOI. També es propor-
cionarà ajuda per a les inscripcions.
Els horaris i les ubicacions proposats poden variar 
segons la demanda.

ANGLÈS JUVENIL I ADULTS Cal bolavà

DL DT DC DJ
12.00 h A1 A1
13.00 h A1-0 A1-0
16.00 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO

17.00 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO

18.30 h B1 A2 B1 A2
19.30 h 2 B2

ALEMANY INS Camí de Mar
DL DT DC DJ

16.00 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO

17.00 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO

18.00 h A1 A1
19.00 h A2 A2

FRANCÈS INS Camí de Mar
DL DT DC DJ

16.00 h 2n ESO 1r ESO 2n ESO 1r ESO

17.00 h 4t ESO 3r ESO 4t ESO 3r ESO

18.00 h A1 A1
19.00 h A2 A2

XINÈS A1 Biblioteca Ventura Gassol
Dissabte, 10.30 a 12.30 h

CURSOS ÀREA ENSENYAMENT

PREUS PER A L’ESCOLA D’ART
I L’ESCOLA D’IDIOMES
PERSONES EMPADRONADES:
1 activitat: 19,90€/mes
2 act.: 33,90€/mes 

3 act.: 44,90€/mes 
4 act.: 54, 90€/mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 activitat: 149,90€ 
2 act.: 269,90€ 

3 act.: 364,90€ 
4 act.: 449,90€

PERSONES NO EMPADRONADES:
1 activitat: 23,90€/mes
2 act.: 39,90 €/mes 

3 act.: 54,90 €/mes 
4 act.: 69,90 €/mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 act.: 199,90 € 
2 act.: 329,90 € 

3 act.: 449,90 € 
4 act.: 579,90 € 

Descomptes del 20% a persones aturades, 
pensionistes, famílies monoparentals i nombroses.
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FORMACIÓ D’ADULTS
CASTELLÀ PER A ESTRANGERS
Curs de 100 hores
Les classes van dirigides a persones adultes.

Lloc: Cal Bolavà
Nivell elemental: dilluns i dimecres, 10.30 a 12 h
Nivell intermedi: dimarts i dijous, 9 a 10.30 h
Nivell avançat: dimarts i dijous, 10.30 a 12 h

Lloc: Aula Polivalent de Segur de Calafell
Nivell elemental: dimarts i dijous, 9.30 a 11 h

Preu: 70 € / curs        

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ 
d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments 
esportius.
La durada mínima és de 330 hores.
S’han de tenir 17 anys o complir-los l’any 
natural en què es realitza la prova.
Horari: de dilluns a dijous, de 9.30 a 13 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 70 € / curs. Els alumnes hauran d’abo-
nar els dossiers didàctics. 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE 
GRADUAT D’ESO PER A MAJORS DE 
18 ANYS
Horari: de dilluns a dijous, de 16 a 21h
Lloc: edifici de vidre
Preu: 70 € / curs. Els alumnes hauran d’abo-
nar els dossiers didàctics. 

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL 
PER A PERSONES ADULTES
Curs dirigit a neolectors amb un nivell avançat 
que es volen preparar per obtenir el Certificat 
de Formació Instrumental. La prova és de 
caràcter global i està estructurada en tres 
àrees: llengua, matemàtiques, socials i natu-
rals. També es treballa amb suport informàtic.
Horari: dimarts i dijous, de 15 a 17.30 h
dimecres, de 12 a 14.30 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 70 € / curs

ALFABETITZACIÓ I HABILITATS
SOCIALS PER A PERSONES ADULTES
Curs de 100 hores adreçat a nouvinguts i a 
aquelles persones no alfabetitzades.
Horari: dilluns i dimecres, de 9 a 10.30 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: 70 € / curs

PILATES
Siguem conscients de la respiració i l’alineació 
de la columna i enfortim els músculs interns 
del tors per evitar dolors d’esquena.
Dates: del 7 d’octubre al 16 de desembre
Horari: dilluns, de 9.30 a 10.30 h
Lloc: Cal Bolavà 
Preu: 30 € / curs
Descomptes del 20% a persones aturades, pen-
sionistes, famílies monoparentals i nombroses.
Nota: els alumnes hauran de portar roba còmoda 
i una màrfega.
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CATALÀ PER A ADULTS
Cursos del 25 de setembre al 12 de desembre
(pròxim període de cursos, a partir del 16 de desembre)

Inscripcions: del 9 al 20 de setembre; de dilluns 
a divendres, de 9.30 a 13.30 h, i dimarts i dijous 
de 16 a 19 h. L’alumne que s’inscriu per primera 
vegada ha d’acreditar el nivell de català mitjan-
çant un certificat o fer una prova de col•locació 
a partir del 4 de setembre (cal concertar dia i 
hora).

Ho organitza:
 
Oficina de Català de Calafell
Cal Bolavà – av. Generalitat, 1
Tel. 977 699 078
calafell@cpnl.cat

CURSOS DE CATALÀ 

NIVELLS BÀSIC i ELEMENTAL
Per a persones que volen entendre i parlar ca-
talà, i resoldre les necessitats fonamentals de la 
vida quotidiana en català (presentar-se, com-
prar, descriure, explicar...). 
Lloc: Centre Cívic Cal Bolavà o Centre Cívic 
Montse Civit
Preu: entre 14,50 i 38,50 €

Les persones aturades, jubilades, pensionistes, 
amb alguna discapacitat, membres de família 
nombrosa o monoparental, persones víctimes 
d’actes terroristes o de violència de gènere o 
persones en situació de precarietat tenen dret 
a un descompte entre el 50 i el 70 %.

NIVELL INTERMEDI
Per a persones que dominen en gran part la 
llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a 
expressar-se per escrit i oralment de manera 
fluida i correcta.
Lloc: Centre Cívic Cal Bolavà
Preu: 51,50 €
Les persones aturades, jubilades, pensionistes, 
amb alguna discapacitat, membres de família 
nombrosa o monoparental, persones víctimes 
d’actes terroristes o de violència de gènere o 
persones en situació de precarietat tenen dret 
a un descompte entre el 50 i el 70 %.

CURSOS EN LÍNIA
(nivells Elemental, Intermedi, Suficiència i C2)
Per a persones que no poden assistir als nostres 
cursos presencials. El material de treball es tro-
ba a la pàgina web www.parla.cat o a l’espai Aula 
Mestra i l’alumne té el suport d’un tutor (cursos 
en línia amb modalitat combinada).

Les persones aturades, jubilades, pensionistes, 
amb alguna discapacitat, membres de família 
nombrosa o monoparental, persones víctimes 
d’actes terroristes o de violència de gènere o 
persones en situació de precarietat tenen dret 
a un descompte entre el 50 i el 70 % (excepte 
en el C2).
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ACTIVITATS PER PERDRE
LA VERGONYA A PARLAR CATALÀ...

TERTÚLIES EN CATALÀ
Grups conduïts per voluntaris, amb l’objectiu 
de millorar el català oral i adquirir més fluïdesa.
Dies, hora i lloc per concretar
Preu: gratuït

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (VxL)
Projecte que posa en contacte persones volun-
tàries catalanoparlants que puguin dedicar una 
hora a la setmana a conversar en català amb 
persones que necessiten reforçar l’aprenen-
tatge de la llengua oral. Inscripcions a la nostra 
Oficina o a través del web www.vxl.cat.
Preu: gratuït

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Activitat de foment de la lectura i la conversa 
en català
Dies, hora i lloc per concretar
Preu: gratuït

I a més, per a tots els alumnes dels cursos i par-
ticipants al VxL, visites al patrimoni, activitats 
culturals, pràctiques als establiments col•labo-
radors...., per crear entorns de conversa, per 
fomentar el coneixement del territori, per afa-
vorir la cohesió social...
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ACTIVITATS ALS ESPAIS CÍVICS

INFANCIA I FAMILIA

TOT JUGANT
Per famílies amb infants de 0-3 anys (nascuts 
a partir del 2017).
Espai de jocs per als més menuts de la casa i els 
seus acompanyants, un lloc acollidor on desen-
volupar la creativitat, compartir experiències i 
ampliar les relacions amb altres nens i nenes. 
Dinamitzat per una educadora. Tots els infants 
han d’estar en tot moment acompanyats per 
un adult. 
Dimecres  de 17 a 19 h al Centre Cívic Cinema Iris
Dijous de 17 a 19 h al Centre Cívic Montse Civit
Dates: del 2 Octubre fins al 19 de Desembre
Accés lliure i gratuït

CREACIÓ I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
Per a infants de 7 a 10 anys
Tallers on l’infant experimenta i descobreix amb 
diferents tècniques artístiques i creatives, on 
l’important és el procés individual de cadascú, 
així es potencia l’autoestima, i els nens i nenes 
gaudeixen de les seves capacitats artístiques en 
el sentit més ampli.
Treballarem amb fang, pintura, collage, llapis, pa-
pers, etc., integrant altres disciplines expressives.
Horari: dilluns tarda, de les 17 a les 18:30 hores
Dates: Del 7 d’octubre al 16 de desembre (ca-
lendari escolar), l’activitat tindrà continuïtat 
fins a juny.
Lloc: Centre Cívic Montse Civit
Preu: 30 euros per trimestre
Inscripcions: al Servei d’Atenció Ciutadana 

ENREDA’T +12 
Si tens més de 12 anys i ganes de fer coses 
...vine a provar! 
Ens trobarem els divendres a la tarda per mun-
tar entre tots actes, espectacles, activitats par-
ticipatives, jocs,etc. .
Que penses que podries fer? Vine a dir-nos-ho, 
trobarem ocasions per muntar coses! com per 
Hallloween o pel dia dels Drets dels infants. Mun-
tarem un grup on hi tens el teu lloc, no hi faltis.
Horari: Els divendres a la tarda de 18 a 20 h. 
Lloc: al Centre Cívic M Civit
Preu: Accés lliure i gratuït

GENT GRAN 
Inscripcions als Centres Cívics de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 h. A partir del 16 de setembre.
(Prioritat persones empadronades a Calafell)

EXERCITA LA TEVA MENT:
TALLER DE MEMÒRIA
Està destinat a persones afectades pel procés 
natural d’envelliment o per malalties neurode-
generatives. 
Taller conduït per una persona voluntària on re-
alitzar activitats diverses per millorar el domini 
mental, reduir la por i enriquir la ment, en un 
ambient relaxat i relacional. Impartit per Rosa Val.
Horari: dimecres o divendres de 17 a 18.45 h 
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris.
Preu: gratuït 

TALLER ACTIU
Vols estar i mantenir-te actiu i activa men-
talment? Creus que has de reforçar les teves 
possibilitats? 
Al taller actiu oferim activitats pensades per tu!
Exercicis de memòria, manualitats, salut i ben-
estar, jocs de taula, xerrades amb cafè, tardes 
de cinema... Imparteix 
Per a persones de més de 65 anys
Centre Cívic Montse Civit: Dijous  o divendres 
d’11 a 12:30 h
Centre Cívic Cinema iris: Dimarts de 17 a 18:30 h
Preu: gratuït 

CONNECTA’T 
Noves tecnologies per majors de 55 anys, curs 
d’informàtica bàsica , aprèn a navegar per in-
ternet, demanar cita prèvia al metge, buscar 
informació , conèixer el teu ordinador, tablet i 
smartphone, per estar connecta’t ,  i saber uti-
litzar, Facebook, Whatsapp, Instagram...

Dates: del 8 Octubre fins al 11 de Desembre 
Centre Cívic Cinema Iris:
Dimarts  de 10:30 a 12 h
Centre Cívic Montse Civit:
Dimecres de 10:30 a 12 h
Imprescindible portar el teu mòbil
Preu: gratuït 

12 Tardor a Calafell 2019Activitats entitats culturals



ADULTS 

FOREVER DANCE
T’agrada ballar? Retroba’t amb el teu movi-
ment, deixant-te emportar per la música, gau-
dint del moment.
Horari: els dimarts de 18:30 a 19:30
Lloc: Centre Cívic Montse Civit 
Per a majors de 16 anys. Accés lliure i gratuït.

CREACIÓ I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
Un espai on descobrir i experimentar amb la 
creació artística, on l’important és el procés, el 
sentir i gaudir, no el resultat ni el judici.
Treballarem amb fang, pintura, collage, lectu-
res, etc. Integrant disciplines expressives. 
No calen coneixements previs artístics.
Horari: dilluns quinzenalment, de 19 a 20:30 h 
Dates:  14 i 28 d’octubre, 11 i 25 de novembre, 
9 i 18 de desembre.
Lloc: Centre Cívic  M Civit.
Preu: 30 euros el trimestre
Inscripcions: al SAC

EINES PER A PERSONES CUIDADORES
Taller conduït per una persona voluntària, està 
destinat a persones cuidadores de persones 
malaltes, afectades per algun tipus de discapa-
citat, etc.
Volem oferir un espai on adquirir eines pràcti-
ques, preventives, i ser un espai d’ajuda mútua 
on compartir.
Impartit per Lluïsa Garcia Lucena. 
Horari: els dilluns de 10 a 11:30h. 
Dates: del 16 de setembre al 16 de desembre
Lloc: Centre Cívic  M Civit.
Preu: gratuït 
Inscripcions:  Centre Cívic M Civit, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h

POSA-HI OLI
Programa d’activitat física i dinamització sociocultural per a gent gran 
Àrea de Qualitat de Vida: Tel. 977 69 90 09, ext 773
Plaça Constitució 5-7 Calafell Poble

ACTIVITAT FÍSICA
(INTENSITAT MODERADA)
9 a 9.50 h, 10 a 10.50 h,
11 a 11.50 h

Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dimecres

Pavelló Jaume Vilamajó
Dimarts i dijous

ACTIVITAT FÍSICA
(BAIXA INTENSITAT)

Llar de Jubilats del Poble
Dilluns i dijous, 10 a 11 h

Centre Cívic Cinema Iris
Dilluns i dijous, 11.30 a 
12.30 h

GIMNÀSTICA DINS 
L’AIGUA

Una vegada al mes
Dimarts i dimecres
1er grup: 8.45 a 9.30 h
2nd grup: 10.20 a 11.05 h
Cal arribar 15’ abans 
Cal portar: xancles, casquet 
de bany, cadenat
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PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)
El PTT és una modalitat de Programa de Formació i Inserció (PFI)
adreçat a nois i noies d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO  (Graduat en
Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen formar-se en una professió.
Gratuït

El curs consta de 2 mòduls, amb un total de 1000 hores:

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL:

Formació general per a la millora de les compe-
tències bàsiques necessàries en el món laboral i 
en la vida quotidiana.

Un cop finalitzat el curs s’obté:

• La certificació de la formació rebuda i de 
les competències professionals adquirides.

• Avantatges per a la realització de les Proves 
d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà 
i l’accés a un Centre de Formació d’Adults 
per treure’s el Graduat en Secundària.

Especialitats:

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic.

• Auxiliar de muntatges d’instal•lacions 
electrotècniques en edificis.

• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de res-
tauració.

MÒDULS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL:

Formació professional elemental en un perfil 
específic. Inclou 180 hores de pràctiques en 
empresa.

UBICACIÓ DEL CENTRE

C/ Jaume Pallarès, s/n - 43820 Calafell (al 
costat de l’Institut Camí de Mar de Calafell)

Telèfon: 977 691 734 

Correu electrònic: e3960006@xtec.cat

Horari d’atenció al públic: 9:00-14:00 h

Programa organitzat pel Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell.
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS CULTURALS
La gestió va a càrrec de cada entitat. Per a més informació
cal trucar al telèfon de contacte, enviar un correu electrònic
o presentar-se al lloc a l’hora de les classes.

AL CENTRE CÍVIC CINEMA IRIS
C. Vilamar, núm. 21, la Platja de Calafell

CALAFELL SMALL TALK (english meetings)
Activitat gratuïta dirigida a persones que ja han 
fet algun curs d’anglès i que volen practicar la 
conversa. No hi ha professor.
Dates: del 12 de setembre al juny de 2020
Horari: dimarts i dijous de 19 a 21 h
Informació: calafell.smalltalks@gmail.com

ASSOCIACIÓ SARDANISTA DE CALAFELL
Sardanes per a tothom! Si no en saps te n’en-
senyarem i, si en saps, aprendràs a comptar, 
repartir i interpretar.
Dates: del 16 de  setembre al 22 juny de 2020
Horari: dilluns de 19:30 a 21 h 
665 778 780 (Joan)
Activitat gratuïta

ASSOCIACIÓ PERFORMING ARTS
CALAFELL-DANSA CALAFELL

INICIACIÓ A LA DANSA INFANTIL
DE P-3 A P-4
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 10 a 11 h

DANSA INFANTIL DE P-5 a 1er
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 11 a 12h 

DANSA INFANTIL DE 2on a 4art
Dansa clàssica.
Horari: dissabtes de 12 a 13h
 
CLÀSSIC ESPANYOL DE (5 A 8 ANYS)
Horari: dimarts de 17:30 a 18.30h

DANSA MODERNA “ JAZZ” PER A JOVES 
DE 12 A 16 ANYS
Horari : Divendres de 17 a 18.30 h

Més informació: 607438956 (Diana)
dansacalafell@gmail.com

CALAFELL GLEE CLUB 
CANT CORAL
Si vols aprendre a cantar en grup, interpretar pe-
ces modernes i gaudir de la música, apunta’t. Es 
necessiten veus de totes les edats,sexes i colors!
Horari: dimarts, de 19 a 20.30 h
Més informació: 656 626 197 (Noelia) 
calafell.glee.club@gmail.com

SPLAF: ASSOCIACIÓ FIBROMIÀLGIA 
CALAFELL
A l’associació portem  a terme diverses activitats 
adaptades a les nostres necessitats (i també a al-
tres persones amb malalties relacionades amb el 
dolor crònic). Oferim un espai obert de trobada, 
des d’on compartir, acompanyar-nos, distreu-
re’ns, etc. Amb Ioga, tallers de cuina, tallers de 
memòria, reiki, manualitats, cafè tertúlia, etc.
Horari: Els divendres de 16 a 19 h, del 13 de se-
tembre al juliol de 2020
         
IOGA ADAPTAT d’SPLAF
els dijous de 17 a 18 hores
Més informació: els divendres en l’horari de 
l’activitat o a  mcarbonellgarri@gmail.com
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ASSOCIACIÓ A-DONA’T 
Som un grup de dones de Calafell, amb la in-
quietud de compartir un espai on desenvolupar 
diferents activitats de lleure, coneixement, i 
desenvolupament personal.
El nostre objectiu és dinamitzar la vida de la 
dona en el nostre entorn, mitjançant activitats 
de caire cultural, formatiu, social, lúdic o cívic.
Per participar a les activitats cal fer-se sòcia: 
20 € quota anual.
TEATRE
Dilluns de 18h a 20h i divendres de10h a 12h
MEDITACIÓ
Dilluns de 17h a 18h
IOGA, diferents grups
Dimarts de 18.15h a 19.15h
Dimarts de 19.30h a 20.30h
Dijous de 19h a 20 h
MOVIMENT LLIURE
(DANSA TERAPEUTICA)
Dijous de 12:30h a 14 h
ANGLÈS
Dijous de 17h a 18.30h
Informació: Whatsapp 626976318
adonatcalafell@gmail.com
Web: adonat1.webnode.es/actividades
L’inici de totes les activitats d’Adonat és a l’Octubre

ASSOCIACIÓ ART CALAFELL
CURS D’ESCULTURA 
Taller d’escultura i modelatge, pensat tant per 
principiants com per persones amb coneixe-
ments previs.
Dia: els dijous de 17 a 20,30 h
Dates: del 12 de setembre al 3 de octubre
Informació: Escultor Carlos Arrabal,
c-arrabal@orange.es, telf. 610 94 95 97

ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdo-
ble, salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el 
cos i les ganes de ballar es treballa la coordina-
ció, la memòria i el ritme, tot divertint-nos. Per 
a totes les edats.
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: dimecres de 16.45 a 17.45 h (grup inici-
ació) i de 17.45 a 18.45h (grup avançat).
Més informació: 658350547(Noemí)

ASSOCIACIO COUNTRY
STYLE DE CALAFELL
Classes de ball country.
Dates: del 2 d’octubre de 2019 al 24 de juny 
de 2020
Horari: dimecres de 19 a 21 hores
Més informació: 617 065 946 (Carme)

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ENFOCA
Enfoca és una associació fotogràfica que fa di-
verses activitats (sessions d’estudi, fotografia 
de models, sortides, formació, etc.) 
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020           
Horari: divendres de 19 a 21 h
Més informació: info@enfoca.eu

GRUPS DE FAMÍLIA AL-ANON/ALATEEN 
Grups de família Al-Anon / Alateen som els fa-
miliars i amics de persones amb problemes amb 
l’alcohol. L’alcoholisme és una malaltia de la fa-
mília, necessitem conèixer-la així com les seves 
conseqüències en l’entorn familiar i social per 
recuperar-nos i per poder portar una vida nor-
mal. És l’alcohol un problema en la seva família?
Reunions tots els dilluns des de les 19 a 21 h. 
Contacta amb nosaltres: 608 78 29 96
www.al-anonespana.org

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS:
REUNIONES GRUPO
Solamente usted puede tomar la decisión de 
probar en A.A., si le parece que el programa le 
puede ayudar. Nosotros los miembros de A.A. 
llegamos al programa porque reconocimos final-
mente que no podíamos controlar nuestro modo 
de beber. Al principio estabamos poco dispues-
tos a admitir que podíamos beber sin peligro. 
Pero los miembros experimentados de A.A. nos 
digeron que sufríamos una enfermedad. !Así nos 
habia parecido durante largos años! Nos entera-
mos de que mucha gente se sentía afligida por 
los mismos sentimientos de culpabilidad, soledad 
y desesperación que nosotros teníamos. Des-
cubrimos que estos són los sintomas de la enfer-
medad del alcoholismo. Tomamos la decisión de 
tratar de enfrentar-nos con las dificultades que 
la bebida nos había causado.
www.alcoholicos-anonimos.org
Reunions: els dilluns i els dimecres de 19 a 21 h. 
Llámanos: 606 586 270

1716 Tardor a Calafell 2019Activitats entitats culturals



ASSOCIACIÓ AHESAT
Associació Hogar-Escuela Seshat
Som una Entitat participativa en l’Acció Social 
mitjançant Projectes i Activitats relacionades amb:
• Salut Holística – Espai per Tallers (Ioga 

per embarassades; Plantes Medici-
nals, Meditació, Reiki, Constel•lacions, 
Crea’rt, Alimentació Saludable, Cuina 
Vegana, Cuines del Món…)

• Economia Humanitzada – Banc de Temps 
(espai d’intercanvi i tasques amb la mo-
neda temps).

• Espai Animalista – Banc d’Aliments per 
Mascotes (prevenció d’abandonament)

• Més que Rutes – Espai de Senderisme i 
Germanor (rutes guiades per la comarca i 
altres indrets d’interès)

• Educació Conscient – Espai de Creixe-
ment Personal (àgores de coneixement 
holístic, escola de mares i pares)

• Espai per a la Dona – La Tienda Roja (tro-
bades d’escriptores, músiques, i altres arts)

IOGA SALUT (KUNDALINI IOGA)
Els tallers són adaptables a dones embarassades.
Dates: Els dijous. D’octubre a juny
Horari: de 18.30 a 21 h
CUINES DEL MÓN
Cicles de tallers gastronòmics, on compartir 
plats típics d’altres països o regions, impartits 
per persones originàries de diferents indrets.
Dates: el 2n dissabte de cada mes, d’octubre 
de a juny
Horari: de 10 a 13 h.
CUINA VEGANA
Tallers per aprendre a fer àpats vegans.
Dates: el 4rt dissabte de cada mes, de l’octubre 
a juny 
Horari: de 10 a 13 h.
ESCOLA DE PARES I MARES
Tallers per pares i mares, un espai on compartir 
i clarificar dubtes entorn la criança i l’educació 
dels fills i filles, acompanyats per una professi-
onal de l’educació.
Dates:  els dimarts de l’1 d’octubre al 19 de de-
sembre
Horari: de 10 a 11:30 h
Per a conèixer els nostres Projectes:
www.ahesatprojectes.blogspot.com
Per a més informació: ahesat@ahesat.org  
Tel. 686 265 212 (Núria o Karme)

ACTIVITATS A L’AULA POLIVALENT 
DE SEGUR DE CALAFELL:
Carretera de Barcelona (edifici de correus), 
Segur de Calafell

ELS AMICS DE L’ART
Si vols aprendre a dibuixar, pintar i fer manu-
alitats, no dubtis i apunta’t a les classes de” l’ 
associació dels Amics de les Arts”, t’ho pasaràs 
d’allò més bé.
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 12 h                                                      
Dates: del 16 de setembre al juliol
Per a més informació dirigiu-vos en l’horari de 
l’activitat al centre.

PUNT I GANXET
Combinem activitats de punt i ganxet, patc-
hwork, manualitats en paper i altres materials.
Dates: del 16 de setembre a juliol
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 20 h
Més informació: 639 73 83 99 (Olivia)  

ACTIVITATS AL CENTRE CIVIC 
MONTSE CIVIT ( PORT DE SEGUR)

ART VINTAGE CALAFELL
T’agrada l’scrapbooking? Fes-te soci/a i tindràs 
un lloc per compartir idees i materials per als 
teus dissenys!
Horari: dijous de 16 a 19 h
Dates: d’octubre a juny
Quota soci/a: 10 € / mes
Més informació: 626 209 180 (Helena)
artvintagecalafell@gmail.com

ASSOCIACIÓ AHESAT
TALLERS 
Els dilluns cada quinze dies un taller diferent 
(Plantes Medicinals, Àgores...)
Horari: 1er i 3er dilluns de cada mes, de 17 a 20 h
Dates: d’octubre a juny

“ASSOLEIX-TE”
taller de creixement personal en el que es par-
larà de molts temes i experiències pròpies de 
una vida conscient.
Horari: dijous de 18:30 a 20 h.
Dates: d’octubre 2019 a juny de 2020

Informació: www.ahesat.blogspot.com
ahesat.org@gmail.com
Tel. 686265212 (Núria o Karme).
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ASSOCIACIÓ DE BALL FEEL DANCE
Classes de ball de diferents estils: tango, pasdo-
ble, salsa, merengue, cúmbia i en línia. Amb el 
cos i les ganes de ballar es treballa la coordina-
ció, la memòria i el ritme, tot divertint-nos. Per 
a totes les edats.
Dates: setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: Divendres 17.15  a 18.30 h 
Més informació:  658350547 (Noemí)

GRUP DE NUTRICIÓ HOLÍSTICA
EN MODE ZEN
Un espai de trobada per promoure i efectuar ac-
tivitats per a la sensibilització i conscienciació de 
dur a terme una alimentació sana i equilibrada.
Dates: del 4 d’octubre al 26  juny 
Horari: divendres de 18:30 a 20:30 h 
Més informació: 646 434 474 (Isabel)

ASSOCIACIÓ CULTURAL
DE BALL F.A.D.E.S 
Classes de ball caribenys per adults. Salsa, bac-
hata, roda de casino estil femení (salsa & bac-
hata). Us mantindreu en forma d’una manera 
fàcil i divertida, vine i balla!
Dates: 17 de setembre al 30 de juny 
Horaris: dimarts i dijous 19:45 a 20:45
Més informació:
722143236 (Julio) 622437478 (Cristina)

ASSOCIACIÓ A-DONA’T 

CURS DE PINTURA CREATIVA
AMB ACRÍLICS
Dimarts de 17 a 19 h.
Divendres de 16,30 a 18 h

TXI KUNG
Dijous de 10 a 11h
L’inici de totes les activitats serà a l’Octubre

ALS ESPAIS CULTURALS DE SEGUR 
DE CALAFELL:   
C/ Dinamarca, 8,  Segur de Calafell

CREART’S, ESCOLA DE DANSA 
Hip Hop, Dansa Infantil, vouge, LA Style, Old 
school, interpretació, Funky, Breakdance i 
molt més és el que ofereix CREART’S, l’escola 
que neix de la mà de la companyia calafellenca 
INQUIETUD.
Classes de dilluns a divendres amb un ventall 
ampli en tot el sector de la dansa. 
 
Inici de curs: octubre de 2019
Per a mes informació podeu trucar al 637 380 037
Escriure a crearts.calafell@gmail.com
O podeu passar per l’escola en horari de tarda 
de 17:30 a 19:30 

ACTIVITATS A ALTRES ESPAIS

UNIÓ ARTÍSTICA DE CALAFELL
Tenim tres grups d’esbart dansaire: infantil, ju-
venil i veterans, colles de ball de bastons: infan-
tils i joves/adults, 1 colla de ball de gitanes i Les 
Tirantinaires de Calafell. 
Dates: de setembre del 2019 a juliol del 2020
Lloc d’assaig: Gimnàs Institut Cami de Mar.                                     
Més informació: 722741052 (Albert Roig Lle-
vadies, President) i 646882495 (Cristina Pe-
nya, vicepresidenta).

ZUMBA (A-DONA’T)
Horari: dimarts i dijous de 21 a 22 h
Lloc: Pavelló Jaume Vilamajó
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A CAL BOLAVÀ
Av. De la Sínia, s/n, al poble de Calafell
UNITS PEL REIKI
TROBADA REIKI
És un espai on ens trobem persones per apro-
fundir en el coneixement reiki. Organitzem 
xerrades, sortides al camp i excursions al llarg 
del curs. Totes les activitats són gratuïtes ex-
cepte les excursions fora del municipi.
Horari: divendres, de 17 a 19 h, a partir del 27 
de setembre
Més informació: assunitspelreiki@gmail.com
678 808 456 (Encarna)

SESSIONS DE REIKI
L’objectiu de les sessions és per posar en pràcti-
ca tot allò que s’aprèn en els cursos que impar-
tim a l’espai de trobada a tothom que necessiti 
i/o vulgui millorar el seu estat físic, mental, 
emocional i/o espiritual mitjançant els beneficis 
de rebre sessions de Reiki.
Horari: dimarts, de 17 a 19 h, a partir del 24 de 
setembre
Més informació: el mateix dia de l’activitat. 
Pregunteu per la Montse.

COR ORFEÓ CALAFELLENC
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: divendres, de 20.30 a 23.30 h
Més informació: cororfeocalafell@gmail.com
667 335 579 (Janet)

ALMAS ROCIERAS
Classes de rumba, flamenc, clàssic espanyol, 
sevillanes, dansa andalusa, guitarra i “coro roci-
ero” per a grups infantils, juvenils i adults.
Dates: del 16 de setembre al 13 de juliol
Horaris: dilluns i dijous, de 14.30 a 20 h

ARC 
Classes de puntes de coixí. Cal disposar de coixí 
i boixets.
Dates: del 16 de setembre al 22 de juny
Horari: dilluns, de 16 a 19 h

BANDA DE GRALLERS DE MAS ROMEU
Aprèn a tocar la gralla i el timbal, engresca’t i 
forma part d’una activitat participativa per a 
totes les edats.
Dates: del 20 de setembre al 26 de juny
Horari: divendres, de 19 a 20 h

AHESAT
Tallers de creixement personal, de meditació, 
trobada de socis/es, etc.
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: 2n i 4t dissabte de cada mes, de 16 a 
20.30 h

ADONA’T – TALLER TXI  KUNG
Dates: d’octubre de 2019 a juny de 2020
Horari: dimecres, de 20 a 21.15 h
Més informació: www.adona’t.webnode.es
adonatcalafell@gmail.com
 609 394 316 i 626 976 318

LA PORTA DE FUSTA
Tallers de teatre per a adults
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari grup d’adults: dilluns, de 21 a 23 h
Més informació: al 630 71 80 75 o al 
699025032 www.laportadefusta.com

RUTES 3000
Iniciació al senderisme i rutes
Dates: de setembre de 2019 a juny de 2020
Horari: dilluns, de 19.30 a 20.30 h
Més informació: 722 482 203 (Anton) o 647 
994 453 (Pere)

CORAL LLEBEIG
Dirigit a infants de 4 a 15 anys
Horari: dissabtes, d’11.30 a 13.30 h, a partir del 
5 d’octubre
Preu: 50€ / anual (consulteu descomptes)
Inscripcions: 28 de setembre de 2019,
a les 12 h a Cal Bolavà
Més informació: 615 393 183 (Santi)
Horari: dilluns de 17.30 a 19 h 
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FORMACCIÓ
Accions formatives d’orientació i capacitació en el món del treball per a joves.
Inscripcions a partir del 26 d’agost  a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà
i via web a www.calafell.cat i www.joventut.calafell.cat.
Les accions lligades a programes de Garantia Juvenil estan adreçades a persones joves de 16 a 29 
anys inscrites al registre. Per a més informació podeu venir a les sessions informatives o bé adreçar-
vos a www.garantiajuvenil.gencat.cat.

DEPENDENT/A DE COMERÇ 
I ANIMACIÓ DEL PUNT DE VENDA
El curs, de 185 h de durada, s’estructura en els 
següents mòduls: 
• Anglès bàsic atenció al client en comerç (40 h)
• Habilitats personals i per ocupabilitat (25 h) 
• Atenció al client ( 30 h) 
• Tècniques de venda (25 h) 
• Aparadorisme, marxandatge i paquets de 

regal (60 h)
Dates: 14 d’octubre al 4 de desembre
Hora: Dilluns a divendres 9 a 14  h
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris 
Preu: Gratuït. 
Curs organitzat per la Cambra de Comerç de Tarrago-
na, en el marc del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo, del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
Sessió informativa l’1 d’octubre a les 11 h al Casal 
Jove de Calafell.

START! CENTRE DE 
NOVES OPORTUNITATS
Si tens entre 16 i 24 anys i no treballes ni t’estàs 
formant, aquest projecte t’interessa! T’orientarem i 
t’ajudarem a trobar aquella formació que t’interessi 
i a fer-te un lloc en el mercat laboral!
El Centre de Noves Oportunitats és un projec-
te del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
de la Generalitat de Catalunya amb finança-
ment del Fons Social Europeu. L’objectiu del 
programa és afavorir la inserció dels joves en el 
mercat laboral i en la formació reglada.
Més informació a formacioifeina.cat
Sessió informativa el dia 1 d’octubre a les 13 h al Ca-
sal Jove de Calafell.

CURS DE PARLAR EN PÚBLIC 
I PRESENTACIONS AMB EMAZE
A moltes persones ens costa parlar en públic... qui 
no marxaria corrent davant d’un auditori ple? 
Us donarem les claus per fer-ho!
Inclou una càpsula per fer presentacions amb el pro-
grama Emaze.
Horari: Dijous, de 18:30 a 20 h 
5, 12 i 19 de desembre de 19 a 20:30 h
Dates: Del 17 d’octubre al 19 de desembre. 
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: Gratuït

TRANSPORT DE MERCADERIES (FINS A 
3500KG)
Curs amb el que obtindrem el permís de con-
ducció “B”, que ens permetrà conduir vehicles 
de fins a 3500 kg.
A més, es tractaran altres temes com consells 
de seguretat,  tècniques de càrrega i des-
càrrega i conducció sostenible.
Dates: De dilluns a divendres, del 7 d’octubre al 
5 de desembre
Hora: De 9 a 14  h
Lloc: Casal Jove de Calafell 
Preu: Gratuït.
Important: Les taxes associades a l’obtenció del car-
net de conduir van a càrrec de l’alumnat.
Curs organitzat per la Cambra de Comerç de 
Tarragona, en el marc del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. 
Sessió informativa el dia 25 de setembre a les 11 h 
al Casal Jove de Calafell.
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CURS DE DIRECTOR/ES
D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Formació oficial per l’obtenció del títol de Di-
rector/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de 
la Generalitat de Catalunya, adreçat a aquelles 
persones que ja estan treballant en alguna activi-
tat emmarcada en l’àmbit del lleure i l’educació, 
i que tenen la intenció de formar-se en les tas-
ques directives i de coordinació.

El curs consta de l’etapa lectiva de 200 hores i 
120 de l’etapa de pràctiques, distribuïdes de la se-
güent manera: Organització, gestió i avaluació de 
projectes Educatius; Coordinació i dinamització 
de l’equip de monitors/es i bloc de pràctiques.

Dates: Intensiu Nadal i caps de setmana. Els 
dies 14, 15, 21, 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, de 
desembre de 2019, i 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19 de gener 
de 2020
Hora: De 10 a 14 h. i de 15:30 a 19:30 h. 24 
de desembre de 09:30 a 13:30 h, i de 15:30 a 
17:30 h
Lloc: Cal Bolavà
Preu: Gratuït
Curs organitzat amb el suport del Projecte d’Inter-
venció Integral del Nucli Antic de Calafell. Tindran 
prioritat d’accés els joves fins a 35 anys del Nucli 
Antic de Calafell Poble.
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TALLERS
Tallers trimestrals de lleure alternatiu per a joves. Inscripcions
a partir del 26 d’agost a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i via web a www.calafell.cat
o www.joventut.calafell.cat. Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

COM VIVIM? CONVIVINT!
Et preocupa la convivència i la diversitat cultu-
ral? Tens ganes de participar en un projecte de 
sensibilització? 
Al Casal Jove ens hem proposat treballar la 
diversitat a través de creació d’un material 
audiovisual sobre com entenem que és la con-
vivència, i en especial, quan aquesta és entre 
persones de diferents orígens. 
Participa i digues la teva!

Horari: Dimarts, de les 17 a les 19 h. 
Dates: 15 d’octubre al 10 de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell / Calafell Poble
Preu: Gratuït 
Amb el suport del Pla Local d’Acollida i Immigra-
ció, el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Calafell i cofinançat amb el Fons Social 
Europeu.

CURS D’INICIACIÓ A LA GUITARRA 
El curs s’adreça a tots els joves que volen aprendre 
a tocar la guitarra però no saben per on començar. 
L’objectiu és consolidar una sèrie de tècniques 
que serveixin de base. 
Els curs s’estructura en grups petits, d’iniciació 
i d’aprofundiment.
Consta de tres trimestres, d’octubre a juny. Les 
noves incorporacions estan subjectes a dispo-
nibilitat de places i a una prova prèvia de nivell.
Es poden inscriure joves de totes les edats a 
partir de 3er de primària.

Horari:
Nivell 0. Divendres, 17 a 18:15 h
Aprofundiment 1. Divendres, 18:15 a 19:30 h
Aprofundiment 2. Divendres de 19:30 a 20:45 h
Dates: 11 d’octubre al 20 de desembre (els dies 
1 de novembre i 6 de desembre no hi ha classe ).
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre
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TALLER D’HÀBITS I TÈCNIQUES
D’ESTUDI: APRENDRE A APRENDRE
Curs dirigit a joves d’ESO que volen millorar 
el seu procés d’aprenentatge mitjançant tècni-
ques i estratègies que facilitin el procés d’es-
tudi, amb l’objectiu d’augmentar el rendiment 
escolar.
Una vegada finalitzis el curs podràs crear el teu 
propi mètode i ritme d’aprenentatge

Horari: Dilluns, 16:30 a 17:45 h
Dates: 14 d’octubre a 25 de novembre
Lloc: Casal Jove
Preu: Gratuït

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
El taller de fotografia és una molt bona opor-
tunitat per iniciar-se en poc temps al món de 
la fotografia i conèixer millor la nostra càme-
ra. Durant el taller, farem teoria però sobretot 
pràctica.

Horari: Dimecres, 18:30 a 20 h
Dates: 16 d’octubre a 11 de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre

TALLER DE ROBÒTICA EDUCATIVA: 
PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS ( 1T )
Aquest curs consta de tres trimestres. El primer 
aprendrem a programar videojocs en Scratch, un 
software creat al MIT per introduir-se al món de 
la programació per blocs.
Els següents trimestres es centraran en Disseny 
3D i Programació de Computadores.
Caldrà que l’alumne porti el seu propi ordinador por-
tàtil per seguir el curs.

Horari: Dijous, de 16:30 a 18 h
Dates: 3 d’octubre al 19  de desembre
Lloc: Casal Jove de Calafell
Preu: 30€ / trimestre
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DIVENDRES AL CASAL
Divendres al Casal és una iniciativa que vol posar a
disposició dels joves de Calafell l’equipament del Casal Jove.
Els divendres a la tarda organitzem activitats amb la col·laboració de diferents joves i entitats del 
municipi o a demanda dels mateixos joves. Totes elles són obertes i gratuïtes i estan adreçades a joves 
a partir de 12 anys.
Inscripcions a partir del 26 d’agost a les oficines del Servei d’Atenció
al Ciutadà i via web a www.calafell.cat o www.joventut.calafell.cat.
Tindran prioritat d’inscripció els joves de 12 a 35 anys.

TALLER DE CUINA 
SALUDABLE: BATCH COOKING
T’imagines preparar el menjar en 10 minuts? El 
batch cooking està de moda. Es tracta de cuinar 2 
hores d’un dia per tota la setmana. Amb aquesta 
organització tindràs a la mà els bàsics per preparar 
els plats ràpidament. És un curs ideal per a tu, que 
vols menjar tuppers sans a l’oficina, que no tens 
gaire temps per cuinar, vols menjar saludable i te-
nir temps per gaudir la família.
Horari: De 17.30 a 20 h
Data: 11 d’octubre
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris
Col·labora: Corner Salu. 
Alimentació intel·ligent

MAQUILLATGE DE TERROR
Vine a preparar el teu maquillatge per la nit més 
tenebrosa de l’any! Cicatrius, ferides, ulleres, 
maquillatge zombi... tot per sorprendre la nit 
de halloween i no deixar ningú indiferent. 
Horari: De 17 a 19 h
Data: 25 d’octubre
Lloc: Casal Jove

FOTOGRAFIA PER LES XARXES SOCIALS
Explica una gran història amb una sola foto! 
Aprèn a comunicar els teus valors, crea un estil 
fotogràfic personal.
Descobreix com cuidar tant l’aspecte creatiu 
de les teves fotos com la tècnica, utilitzant ex-
clusivament les eines que tens en el teu smat-
phone, edita les teves imatges com un gran 
instagramer. I finalment crea composicions 
flat-lay i iniciat amb continguts per Instagram 
Stories.
Horari: de 18 a 20 h
Data: 8 i 15 de novembre
Lloc: Casal Jove

TALLER DE PREVENCIÓ: 
QUE NO T’ENGANXIN! 
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL 
I COM EVITAR-LES
Taller pràctic de quins mètodes anticonceptius 
poden trobar al mercat i quins protegeixen de 
l’embaràs i de les Infeccions de transmissió sexual. 
Portem material per fer un taller dinàmic i partici-
patiu, on puguin sorgir dubtes i resoldre’ls.
Parlarem de les Infeccions de transmissió sexual i 
com evitar-les segons el tipus de sexe, oral, anal i 
vaginal. Aquest taller no pretén espantar a ningú, 
es parlarà de la sexualitat, que no només son les 
malalties de transmissió sexual, sinó de com viure 
una sexualitat plena i segura.
Horari: De 18 a 19:30 h
Data: 15 de novembre 
Lloc: Casal Jove
Col·labora: Xarxa Sanitària Santa Tecla
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Z-INFECTION
La nit del proper 2 de novembre, durant unes ho-
res, el poble sencer viurà una simulació del que 
podria passar enmig d’una invasió zombi. 

A partir d’un escenari apocalíptic, hem dissenyat 
una història de ficció pensada per fer-te viure una 
experiència inoblidable i que les sensacions i emo-
cions siguin les més semblants a la realitat.

Pots inscriure’t com a Supervivent i aliar-te amb 
algun dels grups amb què la societat s’ha dividit 
intentant fer front al virus

I per als i les més petites…
també hi haurà sessió infantil a la tarda! 

Estigues atent a noves informacions!

NETEJA NATURAL DE LA LLAR
Les dades són alarmants. Els armaris de sota l’ai-
güera es troben replets de productes tòxics. Com 
ja s’està demostrant, alguns d’aquests productes 
afecten la nostra salut i sobretot la dels més pe-
tits i mascotes. Vine al taller a aprendre a fer els 
teus propis productes per a la neteja de la llar amb 
components efectius, sans, econòmics i per úl-
tim i no menys important...reduirem la quantitat 
d’envasos. 
Al taller aprendrem a fer sabó per a la roba, ren-
tavaixelles, un multiús per el bany i la cuina, bicar-
bonat d’olor per a l’WC, vinagre de cítrics i sabó 
per la roba que també és un excel·lent multiús i 
rentavaixelles.
Porta 5 potets i prendràs les teves mostres i els apunts 
de neteja de tota la llar!
Horari: De les 18:30 a les 20:30 h
Data: 22 de novembre
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris

TORNEIG DE FIFA
AL CASAL JOVE
Ens tornem a trobar tots les i els casaleros al 
torneig de FIFA... segur que a al sofà de casa 
ningú pot amb tu, però et podràs batre amb la 
flor i nata del FIFA de Calafell!!??
Horari: A partir de les 16 h
Data: 13 de desembre
Lloc: Casal Jove
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ACTIVITATS JOVENTUT

AULA D’ESTUDI 
Necessites un cop de mà amb l’ESO? T’ajudarem 
amb les activitats escolars i a repassar els concep-
tes que has treballat a classe.
Dimarts de les 16:30 a les 18:30 h
a la Tarda Jove de Segur de Calafell. 
Dimecres, de les 16:30 a les 18:30 h
al Casal Jove de Calafell.
Adreçat a alumnes d’ESO.
De l’1 d’octubre al 18 de desembre. Gratuït.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JUVENIL
No saps què fer? Vols estudiar? Vols treballar? 
Des de la Regidoria de Joventut t’oferim un es-
pai per poder-ne parlar, donar-te informació i 
aclarir dubtes que et puguin ajudar a prendre 
decisions.

Al Servei d’Orientació Juvenil podràs comptar 
amb un assessorament personalitzat per tal 
que puguis dissenyar el teu itinerari acadèmic i 
professional. També t’ensenyarem les diferents 
possibilitats i recursos que tens a l‘entorn per 
desenvolupar-lo.

S’ofereix informació sobre estudis reglats (què 
pots estudiar), itineraris educatius (vies per 
accedir-hi), centres (on cursar-los), orienta-
ció professional (elecció sobre quina professió 
és més adient per a tu), com prendre la millor 
decisió...
Demaneu cita prèvia al Casal Jove
o bé al 977 699 009 ext.678
o al mail joventut@calafell.org.
Servei adreçat a joves de 14 a 29 anys.

ESPAIS JOVES
CASAL JOVE DE CALAFELL
Al Casal Jove trobaràs un espai de trobada juve-
nil on poder passar una bona estona, jugar al ping 
pong, play, futbolí,... estudiar, reunir-te amb 
amistats. També tenim ordinadors amb punt de 
connexió gratuïta a inernet. 
Al Casal t’orientarem en aquelles coses en què 
tinguis dubtes i necessitis informació.

Pots venir cada tarda de dilluns a dijous de 16 a 
20 h a la planta baixa a la plaça Alcalde Romeu.
Als matins ens trobaràs a les oficines de la pri-
mera planta, de les 9 a les 14 h.

TARDA JOVE DE SEGUR
A la Tarda jove de Segur trobaràs un punt de 
trobada on passar l’estona de forma divertida, 
consultar i informar-te, fer cursos, tallers, con-
nectar-te a Internet, xerrar, conèixer gent... i un 
munt de coses que tu ens puguis proposar!

Pots venir cada tarda de dilluns a dijous de 16 a 
20 h a la Planta baixa de les Dependències Mu-
nicipals del Carrer Dinamarca.

DEL 3 AL 14 DE SETEMBRE
TANCAT PER VACANCES

SESSIONS INFORMATIVES
GARANTIA JUVENIL
Tens entre 16 i 29 anys i no estudies ni treballes? 
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell 
europeu per reduir l’atur juvenil.
Si compleixes els requisits, en un termini de 
quatre mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta 
de treball, pràctiques o formació.

Dates: 18 de setembre, 16 d’octubre, 20 de 
novembre i 18 de desembre
Hora: 13 h        Lloc: Casal jove de Calafell

Si vols més informació, la pots trobar
a www.garantiajuvenil.gencat.cat
Amb la col·laboració de l’Oficina Jove del Baix 
Penedès.
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FORMACIÓ ÀREA TREBALL
Totes les preinscripcions s’han de fer a través del web: www.treball.calafell.cat. 
Hi haurà selecció prèvia dels/de les aspirants als cursos.

FORMACIÓ PRESENCIAL
Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

LINKEDIN: POSICIONA EL TEU PERFIL 
PER ACONSEGUIR FEINA 6 hores
Dates previstes: Del 24/09 al 25/09
Horari: Dimarts i dimecres de 09:30 a 12:30 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur i/o mi-
llora de feina
Aquest curs et permetrà assolir un domini de la 
Xarxa Professional Linkedin que et serà útil per 
aconseguir una nova ocupació.  

CONNECTA’T! CORREU ELECTRÒNIC 
RECERCA DE FEINA PER INTERNET 
20 hores
Data de realització: Del 07/10 al 11/10
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur i/o mi-
llora de feina
Aprèn a navegar per Internet, coneix les princi-
pals webs de recerca de feina i a crea i gestiona 
el teu compte de correu electrònic.

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
A PERSONES DEPENDENTS
EN INSTITUCIONS SOCIALS 450 hores
Dates previstes: 09/09/2019 al 24/02/2020
Horari: De dilluns a divendres de 09:30 a 14:30 h
Adreçat a: Persones aturades i treballadores en actiu
CP et prepara per atendre a persones depen-
dents en l’àmbit sociosanitari, per mantenir i 
millorar la seva autonomia personal i les seves 
relacions amb l’entorn.

ANGLÈS B1 180 hores
Dates previstes: Del 16/09 al 03/12
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 h
Adreçat a: Persones aturades i treballadores en actiu
Curs amb l’objectiu d’adquirir les competències 
lingüístiques de l’idioma anglès d’acord al Nivell 
B.1 del Marc Europeu Comú de Referència per 
a les Llengües, utilitzant l’idioma amb certa se-
guretat i flexibilitat.

ANGLÈS A1 150 hores
Dates previstes: Del 23/09 al 28/11
Horari: De dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h
Adreçat a: Persones aturades i treballadores en actiu
Aquest programa formatiu proporcionarà a 
l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llen-
gua anglesa necessària perquè pugui presen-
tar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell 
A1 del Marc Comú Europeu de Referència per 
a les Llengües (MCERL).
 
MINDFULNESS
30 hores
Dates previstes: Del 02/10 al 13/11
Horari: Dimecres de 16 a 20 h
Adreçat a: Persones en treballadores en actiu
Dotar de les tècniques necessàries per aug-
mentar els nivells de consciència, contribuint a 
gestionar millor els canvis, optimitzar la presa 
de decisions, gestionar les crisis i els desafia-
ments del dia a dia, així com obtenir benestar i 
un alt rendiment personal i professional.

CP OPERACIONS BÀSIQUES
DE SERVEIS D’ÀPAT (CÀTERING)
230 hores
Dates previstes: 06/09/2019 al 24/10/2019
Horari: Dilluns a divendres de 08.30 a 16:30 h
Adreçat a: Persones en situació d’atur
CP que et permetrà obtenir competències de 
preparar i presentar elaboracions culinàries sen-
zilles i assistir en la preparació d’elaboracions 
més complexes, executant i aplicant-hi operaci-
ons, tècniques i normes bàsiques de manipula-
ció, preparació i conservació d’aliments.

COM REALITZAR UN MAILING EFECTIU
20 hores
Data de realització: Del 31/10 al 28/11
Horari: Dijous de 16 a 20 h
Adreçat a: prioritàriament residents al nucli antic
Preu: Formació totalment subvencionada pel 
Projecte d’Integració al Nucli Antic.
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FORMACIÓ PLA DE BARRIS
Adreçada prioritàriament a persones residents
al nucli antic

PHOTOSHOP 20 hores
Dates previstes: Del 01/10 al 29/10 
Horari: Dimarts de 16 a 20 h
EXCEL 20 hores
Dates previstes: Del 04/11 al 25/11
Horari: Dilluns,dimecres i divendres de 12 a 14 h
WORD 20 hores
Dates previstes: Del 04/11 al 25/11
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 09.30 
a 11.30 h 
OPENSHOT: EDICIÓ DE VÍDEO 20 hores
Dates previstes: Del 07/10 al 04/11
Horari: Dilluns de 16 a 20 h
CANVA (disseny per a no dissenyadors)
20 hores
Dates previstes: Del 05/11 al 03/12
Horari: Dimarts de 09:30 a 13:30 h
Si vols trobar feina t’has d’assegurar que el teu 
currículum destaqui entre els altres. Amb la 
plataforma CANVA podràs dissenyar un cur-
rículum creatiu i molt professional de manera 
molt senzilla. 
WHATSAPP, TELEGRAM, FACEBOOK 
MESSENGER. COMUNICACIÓ EN LES 
DISTÀNCIES CURTES PER A EMPRESES 
I COMERÇOS 20 hores
Dates previstes: Del 07/11 al 21/11
Horari: Dijous de 09:30 a 14:00 hores
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC A TRAVÈS
DE MAILCHIMP 20 hores
Dates previstes: Del 31/10 al 28/11
Horari: Dijous de 16 a 20 h
CARA I CREU DEL COMERÇ DEL SEGLE XXI 
12 hores
Dates previstes: Del 04/11 al 20/11
Horari: De 09:30 a 14 h
INICIA’T. INFORMÀTICA BÀSICA 20 hores
Dates previstes: Del 23/09 al 27/09
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h
Un taller per iniciar-se des de zero al món in-
formàtic, de forma senzilla i amena. Amb l’ob-
jectiu de capacitar digitalment l’alumne en la 
informàtica bàsica.

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Adreçada a persones en situació d’atur,
preferentment
 
ANGLÈS A1 190 hores
Dates previstes: Del 09/12/2019 al 
25/02/2020
Horari: De 15.30 a 19:30 h
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social
Aquest programa formatiu proporcionarà a 
l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llen-
gua anglesa necessària perquè pugui presen-
tar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell 
A1 del Marc Comú Europeu de Referència per 
les Llengües (MCERL).

CP ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM 
250 hores
Dates previstes: Del 13/01 al 25/03
Horari: De 09 a 14 h
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social

ANGLÈS A2 190 hores
Dates previstes: Del 02/03 al 13/05
Horari: De 15.30 a 19:30 hores 
Adreçat a: Persones en situació d’atur, prefe-
rentment.
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social
Aquest programa formatiu proporcionarà a 
l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llen-
gua anglesa necessària perquè pugui presen-
tar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell 
A2 del Marc Comú Europeu de Referència per 
les Llengües (MCERL).
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CALAFELL EMPRESA
VILARENCZENIT
COM CREAR CAMPANYA DE COMUNI-
CACIÓ PER HALLOWEEN 12 hores
Dates previstes: 16/09/2019 al 03/10/2019
Horari: Dilluns i dijous de 18:00 a 20:00 hores
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores

CREA LA TEVA WEB I LA TEVA BOTI-
GA ONLINE AMB WORDPRESS I WO-
OCOMMERCE 45 hores
Dates previstes: 25/09/2019 al 27/11/2019
Horari: Dimecres de 15:30 a 19:40 hores
Adreçat a: A persones treballadores en actiu
S’aprendrà WordPress (Màrqueting digital) i com 
crear un lloc web amb aquesta eina, entenent la 
creació d’un lloc web com una inversió amb un 
objectiu de la que cal obtenir un retorn, i plante-
jant el seu disseny des d’aquest punt de vista.

MAILCHIMP: APRÈN A FER MAILINGS 
EFECTIUS 8 hores
Dates previstes: Del 26/09 al 03/10
Horari: Dijous de 10 a 14 h
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Crea butlletins vistosos i atractius per a fer di-
fusió de les teves promocions o productes.

COM CONSTRUIR UNA MARCA AMB 
VALORS 4 hores
Data de realització: 05/06/2019
Horari: Dimercres de 10 a 14 hores 
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació, Catalu-
nya Emprèn i el Fons Social Europeu

INSTAGRAM PER EMPRESES 4 hores
Data de realització: 09/10
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació, Catalu-
nya Emprèn i el Fons Social Europeu

3,2,1 ACCIÓ: COMUNICACIÓ 4 hores
Data de realització: 23/10/2019 
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Preu: Formació totalment subvencionat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació, Catalu-
nya Emprèn i el Fons Social Europeu
Es tracta d’una formació dinàmica i divertida 
que permetrà als participants sortir de la seva 
zona de confort per afrontar situacions que es 
poden trobar en el seu dia a dia així com expo-
sar i superar les seves dificultats en l’àmbit de 
la comunicació.

PENSA AMB LES MANS, FES VISIBLE EL 
TEU PROJECTE VISUAL THINKING-VISI-
ON BOX 4 hores
Dates previstes: 13/11/2019
Horari: Dimecres de 10 a 14  h
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Aquesta és una formació taller en la qual 
s’aprenen els elements fonamentals del llen-
guatge visual i el pensament visual per construir 
LA VISIÓ del PROJECTE

CONEIX EL QUE POTS I NO POTS DE-
DUIR EN ELS TEUS IMPOSTOS PER NO 
TENIR SANCIONS D’HISENDA 4 hores
Dates previstes: 20/11/2019
Horari: Dimecres de 10:00  a 14:00  hores
Adreçat a: Empresaris/àries i/o persones em-
prenedores
Aquesta sessió pretén que els/les empresaris/
àries tinguin la informació actualitzada del que 
legalment poden o no deduir perquè corroborin 
si ells/es o els seus gestors estan presentant cor-
rectament els seus impostos, i així evitar possi-
bles sancions en cas d’una futura inspecció.
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FORMACIÓ EN LÍNIA
AUTOAVALUADA
Cursos amb preinscripció oberta durant tot 
l’any, pots iniciar la formació quan vulguis i dis-
poses de tres mesos per finalitzar el curs.
Tots els cursos hauràs de superar un exercici final 
per poder tenir dret al certificat del curs.

LABORAL: NÒMINES I SEGURETAT 
SOCIAL 25 hores
Data d’inici: 01/10/2019
Preu: 40€
L’objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixe-
ments necessaris per resoldre totes les situaci-
ons que es puguin plantejar en la confecció de 
nòmines i Assegurances Socials.

CURS EXPRESS ANGLÈS: EXPRESS 
YOURSELF! 20 hores
Objectius:
• Assolir una atenció al client eficaç en 

Anglès mitjançant eines específiques per 
a millorar i perfeccionar el nivell de con-
versa i comunicació en l’atenció al públic

• Proporcionar a l’alumne les expressions 
i vocabulari per gestionar amb èxit les 
interaccions, pròpies del lloc de treball, 
amb persones de parla anglesa.

EDICIÓ DE FOTOGRAFIA 
PROFESSIONAL AMB GIMP 20 hores
Preu: 20€
Donar les eines i conceptes per a poder treballar 
amb imatges digitals i solucionar les necessitats 
habituals en el retoc de fotografies, composició 
de cartells i fulletons amb l’objectiu de que pu-
guin ser impreses o publicades en una web.
Conèixer les eines, capes, seleccions i filtres 
que ens ofereix el principal programa de retoc 
d’imatges GNU.

MODEL DE NEGOCI 20 hores
Preu: 20€
L’anàlisi del Model de Negoci esdevé un punt 
essencial en qualsevol idea empresarial, des 
de les persones que volen iniciar-se, com per 
aquelles persones que ja tenen iniciat un negoci 
i volen aprendre a analitzar per prendre decisi-
ons, amb indicadors objectius.

CONTASOL 20 hores
Preu: 40€
Contasol és un programa de comptabilitat pro-
fessional gratuït desenvolupat per complir amb 
els requeriments fiscals de qualsevol empresa. 
S’adapta fàcilment a les necessitats dels usua-
ris i ofereix la informació d’una manera visual 
i atractiva

OPENOFFICE CALC. 20 hores Preu: 20€ 

WORD AVANÇAT. 20 hores Preu: 20€  

EXCEL AVANÇAT. 20 hores Preu: 20€  

ACCESS BÀSIC. 20 hores Preu: 20€  

COMPTABILITAT BÀSICA. 20 hores
Preu: 20€ 

Els descomptes a aplicar sobres aquestes tarifes, 
no acumulables, són els següents:
• 40% a persones aturades, inscrites a la borsa 

de treball i empadronades al municipi de Ca-
lafell (cal adjuntar NIF, volant empadrona-
ment, full inscripció atur)

• 20% a persones empadronades al municipi de 
Calafell i inscrites a la borsa de treball (cal ad-
juntar NIF i volant empadronament)

• 10% a persones aturades i inscrites a la borsa de 
treball (cal adjuntar NIF i full inscripció atur)

• 30% de descompte per empreses instal•lades 
a VilarencZenit

• 20% de descomptes a les empreses donades 
d’alta a la pàgina web de VilarencZenit

• 10% de descompte a empreses amb domicilia-
ció fiscal a Calafell
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HORARIS D’OBERTURA

16 de SETEMBRE a 31 OCTUBRE

Ciutadella Ibèrica i Castell de la Santa Creu
De dimecres a diumenge: de 10 a 14 h
Dissabtes: De 10 a 14 i  de 16 a 18 h

La Confraria i Museu Casa Barral
Dissabtes: de 10 a 14  i 16 a 18 h
Diumenges: de 10 a 14 h

NOVEMBRE - DESEMBRE - GENER

Ciutadella Ibèrica i Castell de la Santa Creu
De dimecres a diumenge: de 10 a 14 h

La Confraria i Museu Casa Barral
Dissabtes i diumenges: de 10 a 14 h

Tancat tots els dilluns i dimarts de tardor, hivern
i primavera (inclosos festius)

ACTIVITATS SOTA DEMANDA 
PER A GRUPS
(mínim de 14 persones)

Tenim un ampli ventall de propostes que ofe-
rim, sota demanda, per a grups. Visites guiades, 
visites temàtiques, rutes pel patrimoni, tallers 
infantils, activitats familiars...

Aquestes activitats són amb reserva prèvia 
i horari a convenir entre les 10 i les 14 h i les 
15.30 i les 17.30 h durant la tardor, hivern i 
primavera.

Més informació i reserves:
www.calafellhistoric.org
calafellhistoric@calafell.org
977 694 683 / 647 751 569

Segueix CALAFELL HISTÒRIC
a Facebook, Twitter i Instagram.
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Cultural Patrimoni Familiar Juvenil Esportiva

www.calafell.cat

Ajuntament de Calafell
Plaça Catalunya, 1, Calafell. Tel.: 977 699 009 info@calafell.org

Patrimoni (Calafell Històric)
Ciutadella Ibèrica de Calafell. Carretera C-31 km. 141 | Tel.: 977 694 683 / 647 751 569
calafelhistoric@calafell.org | www.calafellhistoric.org

Regidoria de Promoció Econòmica
C/ Jaume Jané, 2. La Platja de Calafell. Tel.: 977 699 009 (ext 674)

Àrea de Qualitat de Vida
Pl. Constitució, 5 (Calafell). Tel. 977 699009 ext. 773.

Regidoria d’Esports
Av. Vilarenc, 4. Calafell. Tel.: 977 699 009 (ext 473) esports@calafell.org

Regidoria de Turisme
C/ Sant Pere, 29-31. La Platja de Calafell. Tel. 977 69 91 41. informacio@calafell.org
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, s/n. Port Segur. Tel.: 977 15 90 58
turismesegur@calafell.org | www.turisme.calafell.cat

Regidoria de Joventut
Plaça Alcalde Romeu, s/n. Tel.: 977 699 009 (ext 678) 
joventut@calafell.org. www.joventut.calafell.cat

Regidoria de Treball
Masia Vilarenc. Passeig de la Unió, s/n - 977 699 009 (ext. 679) www.treball.calafell.cat

Biblioteca Ventura i Gassol de Calafell
Passeig de la Unió, s/n - biblioteca@calafell.org - Tel. 977 691 284

Biblioteca Casa Nova de Segur
Port de Segur. Edifici G - Tel. 977 161 864 - biblioteca.segur@calafell.org

Centre Cívic Cinema Iris
c/ Vilamar, 21. Tel. 977 699 009 (ext. 580) | centreciviciris@calafell.org

Centre Cívic Montse Civit
Port Segur, edifici G. Tel. 977 699 009 (ext. 490) | espaiscivics@calafell.org


