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Presentació
L’Ajuntament de Calonge – Sant Antoni posa al vostre 
abast l’oferta de cursos per a persones adultes que 
teniu a les mans amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats formatives de la ciutadania.

En aquest fullet hi trobareu la informació de l’ampli 
ventall de cursos que organitza l’Ajuntament, que 
inclouen, per una banda, formació adreçada a millorar 
el currículum professional i eines per facilitar la inserció 
laboral i, per l’altra, cursos de caràcter més lúdic. 

En aquest fullet l’Ajuntament de Calonge – Sant Anto-
ni presenta de manera unificada l’oferta formativa de 
les diferents àrees, que s’ha confeccionat pensant què 
s’adeqüi a les característiques de la societat actual, 
cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que 
exigeix d’un aprenentatge continuat. 
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PLAQUES SOLARS
Del 26/09/17 al 
31/10/17 
Dimarts i dijous, de 
16 a 20 h 
40 hores

Dotar de les eines suficients per poder dissenyar, executar, 
legalitzar i mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques de tot 
tipus.

+ INFO

FRANCÈS TURÍSTIC INICIAL
Del 02/10/17 al 
20/11/17
Dilluns, dimecres i 
divendres, de 15 a 17 h
40 hores

Curs de francès de nivell inicial en l’àmbit turístic.

+ INFO

MANIPULADOR D’ALIMENTS
16 i 18 de gener 2018
De 9 a 13 h
8 hores

Curs per adquirir el carnet de manipulador d’aliments, neces-
sari per treballar en els sectors relacionats amb l’alimentació.

+ INFO

Cursos de l’Àrea 
de Promoció Econòmica
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PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

 972 60 94 11 -  viver@calonge.cat -  http://formacio.calonge.cat
Tots els cursos són gratuïts i s’impartiran al Palau Firal de Sant Antoni. Les 
places són limitades.



Del 22/01 al 7/03 de 
2018
Dilluns, dimecres i 
divendres, de 14 a 16 h
40 hores

ANGLÈS INICIAL D’ATENCIÓ AL CLIENT
Curs d’anglès inicial per a professionals del sector serveis, 
hostaleria, comerç i administració. Adquireix les eines bàsi-
ques per expressar-te i comunicar-te en llengua anglesa.

+ INFO

Del 23/01 al 22/02 
de 2018
Dimarts i dijous, 
de 9 a 13 h
40 hores

CURS BÀSIC D’OFFICE
Word: redactar tota mena de documents de text amb un 
aspecte professional. Conèixer les eines que ens ofereix el 
programa per aplicar-les en diferents situacions i resoldre-les 
de forma eficient.

Excel: crear documents que requereixin càlcul i estadística. 
Optimitzar les feines diàries amb fulls de càlcul per 
organitzar i estudiar dades numèriques.

Power Point: aprendre el funcionament del programa per excel-
lència de les presentacions multimèdia. Crear presentacions inte-
ractives i atraients utilitzant els diferents recursos del programa.

+ INFO

Del 20/02 al 22/03 
de 2018
Dimarts i dijous, de 
14 a 18 h
20 + 20 hores

INTRODUCCIÓ A LA BIOCONSTRUCCIÓ
La bioconstrucció és el mètode de construcció basat en l’efi-
ciència, la sostenibilitat i l’ús de materials de poc impacte 
ambiental que té com a principals beneficis la reducció de la 
despesa energètica i la creació d’espais més saludables.

Aquest curs està adreçat a autònoms, empreses de construc-
ció i qualsevol persona interessada a assolir, d’una forma 
amena i pràctica, una visió general de la bioconstrucció.

Les sessions estaran dividides en una primera part teòrica de 
dues hores seguida d’una segona part, també de dues hores, en 
què es posaran en pràctica les nocions apreses a la primera part.

+ INFO

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Del 16/01 al 15/02 
de 2018
Dimarts i dijous, de 
16 a 20 h
40 hores

Capacitar i assessorar operaris per tal de millorar els 
coneixements en feines de manteniment d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i sanejament, i millorar-ne l’eficiència 
energètica i estalvi.

+ INFO
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COM SER UN EMPRENEDOR
19 i 21 de setembre 
de 2017
De 9 a 13 h 
8 hores

Introduir els alumnes en l’emprenedoria, incentivar la gene-
ració d’idees d’emprenedoria basades en la innovació.                                                                   

Incentivar els alumnes perquè treballin sobre les seves idees 
innovadores per transformar-les en un projecte.

Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines útils per 
materialitzar una idea d’emprenedoria.

+ INFO

COM CREAR MODELS DE NEGOCI 
INNOVADORS

17 d’octubre de 2017 
De 9 a 13 h 
4 hores

Saber com definir el model de negoci innovador, emprant 
eines i metodologia pròpies que ens permeten visualitzar 
les principals variables a considerar, passant de la idea al 
disseny d’un model de negoci amb èxit.

+ INFO

PERSONAL BRANDING PER A 
EMPRENEDORES

14 i 16 de novembre 
de 2017
De 10 a 12 h
4 hores

Vols saber què és una marca personal i com pot ajudar-te a 
viure dels teus talents? T’explicaré què és això del personal 
branding, quins són els seus beneficis i com crear la teva 
estratègia de marca.

+ INFO

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

 972 60 94 11 -  viver@calonge.cat -  http://formacio.calonge.cat
Tots els cursos són gratuïts i s’impartiran al Palau Firal de Sant Antoni. Les 
places són limitades.
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17 i 19 de gener de 
2018
De 9 a 13 h
8 hores

FINANCES PER A NO FINANCERS
Donar una visió dels conceptes, instruments i metodologia 
bàsics perquè qualsevol professional de l’àrea no financera de 
l’empresa pugui tractar temes de gestió economicofinancers, 
i avaluar la situació actual de l’empresa a partir dels seus 
estats financers (balanç de situació, compte de pèrdues i 
guanys i memòria), i determinar les actuacions a emprendre 
per eliminar les deficiències financeres de l’empresa.

Prendre consciència de la importància dels aspectes compta-
bles, financers, pressupostaris i econòmics com a factor clau 
que condiciona la viabilitat i rendibilitat de l’empresa.

+ INFO

12 de desembre de 
2017
De 15 a 19 h
4 hores

EINES AL NÚVOL
L’objectiu del curs és dominar les apps més actuals, i apren-
dre a gestionar i sincronitzar la informació des del núvol i 
amb dispositius mòbils (smartphones i tauletes) i ordinadors: 
el compte de Google i Android, Gmail, Calendar, Drive (docu-
ments, full de càlcul i presentacions. Avantatges del treball 
al núvol, Google fotos.

+ INFO

14 i 16 de març de 
2018
De 9 a 13 h
8 hores

GOOGLE ADWORDS
Google AdWords és el programa de publicitat en línia de Go-
ogle que et permet arribar a clients nous. Tu tries on publicar 
els anuncis, defineixes el pressupost adequat i en mesures 
l’impacte. Aquest curs de Google AdWords et permet comen-
çar a explorar pel teu compte el poder de la publicitat a Inter-
net, específicament la publicitat en el cercador de Google.

+ INFO

XARXES SOCIALS
9, 11 i 13 d’abril de 
2018
De 15 a 19 h 
12 hores

Conèixer la importància de la gestió de la comunicació en 
xarxes socials així com els conceptes d’ús rellevants en 
aquest àmbit en relació amb l’emprenedoria. Treballarem 
conceptes com comunicació efectiva i professional, tipus de 
llenguatge en entorn virtual, posicionament (SEO), etiquetes, 
privacitat i gestió de la informació.

+ INFO



FACEBOOK ADS
24 de maig de 2018
De 9 a 13 h
4 hores

Tenim clar com utilitzar els mitjans virtuals per publicitar el 
nostre producte o servei? Sabem com mesurar la repercussió 
de les campanyes en línia de la nostra empresa? Pistes per 
conèixer millor eines com Facebook Ads.

+ INFO

EXCEL FINANCER
Del 17/04 al 22/05 
de 2018
Dimarts i dijous, de 
9 a 13 h 
40 hores

Dominar les funcions que ofereix Excel en les anàlisis i la 
creació de models economicofinancers de l’empresa.

+ INFO

+ INFO MAILCHIMP
29 de setembre de 
2017
De 15 a 19 h 
4 hores

Mailchimp és la millor eina per fer màrqueting per correu 
electrònic de què disposem. El màrqueting directe, el màr-
queting per correu electrònic funciona, però quan ho fem bé. 
Necessitem una eina amb la qual podem enviar sense por de 
ser spammers, segmentar i definir públics, generar contin-
guts de qualitat, analitzar els resultats i prendre decisions.
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PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

 972 60 94 11 -  viver@calonge.cat -  http://formacio.calonge.cat
Tots els cursos són gratuïts i s’impartiran al Palau Firal de Sant Antoni. Les 
places són limitades.



+ INFO

FÓRMULES DE FINANÇAMENT DE 
CIRCULANT

15 de febrer de 2018
De 16 a 18 h
2 hores

Descompte comercial, descompte de pagarés, facturatge, 
confirmació de pagaments, finançament d’importacions i 
exportacions, forfetatge i pòlissa de crèdit.

+ INFO FIDELITZACIÓ DE CLIENTS
28 i 30 de novembre 
de 2017
De 15 a 19 h 
8 hores

Saber com homogeneïtzar el concepte d’atenció al client. 
Analitzar les implicacions d’una bona atenció al client. Defi-
nir i potenciar les competències necessàries per ser un bon 
professional. Desenvolupar les estratègies necessàries per 
a una bona atenció al client. Saber reconèixer els diversos 
tipus de clients i les reaccions d’un mateix.

TÈCNIQUES DE VENDA AMB 
APLICACIÓ DE PNL

19 i 21 de febrer 
de 2018
De 15 a 19 h 
8 hores

Hi ha dos punts importants a tenir en compte quan es porta 
a terme una venda. Una és la qualitat en la comunicació del 
venedor i l’altra és la qualitat del producte. No importa quin 
tipus de client et toqui atendre, el que has de tenir present 
és com s’inicia la comunicació amb ell i evitar qualsevol 
tipus de resistència. Des d’aquest moment s’ha de construir 
una relació de confiança i seguretat perquè el client tingui 
l’oportunitat de valorar el producte i la seva possible compra.

+ INFO

8

SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT 
EN LA GASTRONOMIA

18 d’abril de 2018
De 9 a 12 h
3 hores

Aportar una visió genèrica de sostenibilitat en la gastronomia. 
Entendre el benefici econòmic que una bona gestió pot aportar 
als negocis d’hostaleria i restauració orientats a oferir una millor 
experiència turística i millorar la qualitat de l’oferta catalana.

+ INFO



FINANÇAMENT PER A PIMES
7 de juny de 2018
De 16 a 18 h 
2 hores

Conèixer les diferents alternatives existents davant d’una 
situació de necessitat de finançament. Donar resposta de 
manera ordenada a les principals qüestions que els partici-
pants al curs es poden plantejar.

+ INFO

MILLORA L’ACTITUD PER MILLORAR 
LES VENDES

16 de maig de 2018
De 15 a 19 h 
4 hores

El món de la venda ha canviat, i ara els venedors han de ser 
gestors de persones i emocions. UpAttitude és una formació 
dividida en quatre blocs, on treballem aspectes rellevants 
com la motivació, l’empatia, la gestió de les emocions, la 
perseverança o la superació de barreres entre d’altres. Això 
ens permetrà estar preparats per als reptes del futur i millo-
rar les nostres vendes i el nostre dia a dia.

+ INFO

FISCALITAT PER A AUTÒNOMS
12, 14 i 19 de juny 
de 2018
De 16 a 20 h
12 hores

Des d’un punt de vista eminentment pràctic, s’aprofundirà 
en els punts següents:

En la comptabilització simplificada de les operacions i 
gestions més habituals, com són les despeses per compres, 
nòmines, comptabilització d’impostos (IVA i retencions de 
l’IRPF), dels béns d’inversió i dels ingressos, així com el 
càlcul de les amortitzacions, en els corresponents llibres 
registres obligatoris segons la normativa tributària.

En l’anàlisi dels requisits de facturació i obligacions fiscals, 
així com en el coneixement de la pàgina web de l’AEAT.

En la confecció de les declaracions liquidacions fiscals trimes-
trals més habituals, com són els models 130, 303, 115 i 111.

+ INFO

INCLUSIÓ D’OFERTA SALUDABLE A 
LES CARTES

7 de maig de 2018
De 9 a 12 h
3 hores

Les noves tendències en consum confirmen l’evolució del 
consumidor cap a uns hàbits més saludables i la percepció 
d’aquest estil de vida com una via cap al benestar.

+ INFO
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IOGA
Inici octubre
1 dia a la setmana, 
20 €/mes, 2 dies a la 
setmana, 30 €/mes

LLOC: TEATRE MUNDET I CASAL DE JOVES
Horaris: al Teatre Mundet dimarts i divendres, de 19.30 
a 20.30 h, o bé dimarts de 17 a 18 h. Al Casal de Joves, 
dimecres i divendres, de 15.15 a 16.15 h.

+ INFO

ASHTANGA IOGA
Inici octubre
Dijous, de 19.30 a 
20.30 h. 20 €/mes

LLOC: TEATRE MUNDET
Ioga dinàmic per equilibrar i coordinar ment, moviment i 
respiració.

+ INFO

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Inici octubre
Dijous, de 18.30 a 
19.30 h. 20 €/mes

LLOC: TEATRE MUNDET
Ajuda en relació amb la postura, tonificació del sòl pelvià, 
millora de la nostra capacitat pulmonar, prevenció de possi-
bles hèrnies, incontinència i reducció de la cintura.

+ INFO

Cursos de l’Àrea 
de Cultura, Ensenyament i Joventut
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Informació i matrícules a partir del dia 18 de setembre de 2017
a/e: formacioilleure@calonge.cat

Tel. 972 660481  ·   www.cultura.calonge.cat



TREBALLS MANUALS
Inici octubre
Dilluns, de 20.30 a 
22.30 h o dijous de 
15.30 a 17.30 h o de 
18 a 20 h. 31 €/mes

LLOC: HOTEL D’ENTITATS DE CALONGE
Muntatge d’àlbums, Fimo, feltre, bijuteria, pintura sobre 
roba, vidre, restauració de mobles i decoració en general.

+ INFO

TREBALLS MANUALS I BELLES ARTS
Inici 20 de setembre
Dimecres, de 15 a 
19 h
2h: 32€/mes

LLOC: HOTEL D’ENTITATS DE CALONGE
Macramé, pintura sobre roba, ceràmica, vidre, fusta, restau-
ració de mobles, dibuix, pintura a l’oli, gravats, iniciació al 
teixit, treballs amb paper estil quilling...

+ INFO
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TEATRE

Inici octubre. Dia a 
concretar. Grups: de 9 
a 11 i de 12 a 14 anys.
Impartit per Àlex Brull

LLOC: SALA FONTOVA - TEATRE MUNDET
Fer teatre és jugar i a través del joc aprendrem les tècniques 
necessàries per improvisar, treballar l’expressió corporal i vo-
cal, muntar escenes i farem una obra de teatre a final de curs.

+ INFO

CURSOS DE CIRC PENGIM-PENJAM
A partir del 12 de 
setembre
Horaris i preus a 
concretar.  
Tel.: 972 60 94 02
a.pengimpenjam@
gmail.com

LLOC: SALA FONTOVA
Us proposem explorar noves habilitats motrius i artístiques 
a través de diferents tècniques relacionades amb el circ: 
trapezi, teles, acrobàcies, acroesport, malabars, minitramp, 
equilibris... i molt més! Places limitades!

+ INFO



DIBUIX I PINTURA INFANTIL
Inici 2 d’octubre
Dilluns, de 17 a 19 h 
25 €/mes

LLOC: AULA DE CULTURA DE L’HOTEL D’ENTITATS DE CALONGE

+ INFO

DIBUIX I PINTURA
Inici 6 d’octubre 
Divendres, de 16 a 19 h
2h: 30 €/mes, i 3h:  
36 €/mes

LLOC: AULA DE CULTURA DE L’HOTEL D’ENTITATS DE CALONGE

+ INFO

TEATRE PER A ADULTS
Inici octubre
Dia a concretar
Impartit per Àlex 
Brull

LLOC: SALA FONTOVA - TEATRE MUNDET
Treballarem tècniques teatrals de desinhibició, expressió cor-
poral, improvisacions, treball d’escenes i prepararem una obra 
per mostrar a final de curs. Per a adults a partir de 18 anys.

+ INFO
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REDUCCIÓ DE L’ESTRÈS
D’octubre a desembre
Dilluns a les 20 h o  
divendres a les 18 h, 
32 €/mes

LLOC: SALA FONTOVA - TEATRE MUNDET
Es treballaran diferents tècniques per aprendre a controlar 
l’estrès. Saber respirar adequadament, conèixer la funció 
biològica i positiva de l’estrès, visualitzar quina relació volem 
tenir amb el nostre estrès i finalment elaborar un pla d’acció 
personal per viure el dia a dia des de la serenitat.

+ INFO

CREATIVITAT FOTOGRÀFICA
D’octubre a desembre
Horari a concretar
2 h setmana: 48€/
curs.
Impartit per Toni 
Forns, fotògraf 
professional

Adreçat a joves i adults, tant si s’inicien en la fotografia com si 
ja la dominen una mica. Curs molt pràctic amb nocions molt 
bàsiques de domini d’una càmera. Es faran sortides a l’exterior.
Nivell A1 Iniciació (càmera i composició d’una escena)
Nivell A2 Avançat (perfeccionament de conceptes adquirits i 
edició fotogràfica)

+ INFO



DANSA FOLKLÒRICA CATALANA I 
SARDANES (INFANTIL)

Inici 6 d’octubre
Divendres, de 17.30 
a 19.30 h
Gratuït

LLOC: TEATRE MUNDET
Ho organitza l’Esbart Dansaire Renaixença de la Costa.

+ INFO

DANSA FOLKLÒRICA CATALANA
Inici 5 d’octubre
Dijous, de 21.30 a 23 h
Gratuït

LLOC: TEATRE MUNDET
Ho organitza l’Esbart Dansaire Renaixença de la Costa.

+ INFO

SARDANES
Inici 4 d’octubre
Dimecres, de 19 a 
20 h
Gratuït

LLOC: TEATRE MUNDET
Ho organitza l’Esbart Dansaire Renaixença de la Costa.

+ INFO
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SEVILLANES, RUMBES I FLAMENC
Inici setembre, nivell 
inicial a l’octubre
30 €/mes

LLOC: TEATRE MUNDET
Horaris: dimarts, de 18 a 19.30 h, nivell mitjà / Dissabtes, 
de 16.30 a 18 h, nivell inicial; de 18 a 19.30 h, nivell 
mitjà, i de 20 a 21.30 h, nivell avançat.

+ INFO



ANGLÈS
Inici octubre
Horari a concretar 
2h: 30 €/mes, i 3h: 
40 €/mes

Diferents nivells (des de beginners fins al First Certificate).

+ INFO

FRANCÈS
Inici octubre
Horari a concretar 
2h: 30 €/mes

Diferents nivells.

+ INFO

COUNTRY
5 € / sessió LLOC: SALA FONTOVA

Ball en línia. Diferents nivells.  
Horaris: dimecres de 20 a 22 h, intermedis i avançats / 
Divendres, de 19 a 20 h, principiants, i de 20 a 22 h, 
intermedis i avançats

+ INFO
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CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
INFORMACIÓ I MATRÍCULES: 
A partir del 12 de setembre de 2017
Oficina de Català de Calonge - Plaça Major, 2 - 
Calonge - Tel. 972 66 04 81 · calonge@cpnl.cat

CURSOS PRESENCIALS
A CALONGE:
CURS BÀSIC 3 (CONEIXEMENTS BÀSICS 3)
Horaris: dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h

El certificat de Bàsic 3 és homologat al de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística.

CURS ELEMENTAL 1 (CONEIXEMENTS ELEMENTALS 1)
Horaris: dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h

A SANT ANTONI DE CALONGE:
CURS BÀSIC 1 (CONEIXEMENTS BÀSICS 1)
Horaris: dimarts i dijous, de 10 a 11.30 h

Inici 2 d’octubre de 
2017 · 45 h

Inici 2 d’octubre de 
2017 · 45 h

+ INFO

Inici 3 d’octubre de 
2017 · 45 h

CURSOS EN LÍNIA (per aprendre 
català des de casa)
NIVELL SUPERIOR C2 (ANTIC NIVELL D)
Places limitades. El certificat de C2 és homologat al de la 
Direcció General de Política Lingüística.

Inici octubre de 
2017 · 90 h

+ INFO15



DESCOMPTES I BONIFICACIONS 
S’aplicaran diferents bonificacions als cursos de Cultura o 
Ensenyament de caràcter formatiu: 

• 10% a les persones que tinguin el Carnet Municipal de la 
Gent Gran. 

• 20% a les persones aturades que tinguin prestació de subsidi 
d’atur. 

• 40% a les persones aturades sense prestació de subsidi d’atur 
o persones perceptores de la PIRMI o PNC. 

• 20% a les famílies monoparentals o nombroses que no 
superin els llindars de renda establerts.

+ INFORMACIÓ ADDICIONAL
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ESCOLA DE MÚSICA ADRIÀ SARDÓ
Telèfon:
972 660 866

BAIXOS DE L’HOTEL D’ENTITATS DE CALONGE
Oferta educativa per a nens i adults.

A/e: escolademusicadecalonge@gmail.com

+ INFO



ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS 
DE LLENGUA ORAL EN CASTELLÀ

ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS 
DE LLENGUA ORAL I ESCRITA

Del 2 d’octubre de 
2017 al 22 de juny 
de 2018
90 € / curs

Del 2 d’octubre de 
2017 al 22 de juny 
de 2018
25 € / curs

NIVELL A1 EN CASTELLÀ
Horaris: dilluns i dimecres, de 10 a 11.30 h (nivell 1 princi-
piants) / Dimarts i dijous, de 10 a 11.30 h (nivell 2 inicial)

NIVELL A2 EN CASTELLÀ
Horaris: dimarts d’11.15 a 12.45 h i divendres de 10 a 
11.30 h (nivell 3)

NIVELL B1 EN CASTELLÀ
Horaris: dilluns i dimecres, d’11.15 a 12.45 h (nivell 4)

GRUPS DE CONVERSA EN CASTELLÀ
Horaris: dijous de 10 a 12 h

ENSENYAMENT INICIAL EN CASTELLÀ ORAL I ESCRIT
Horaris: de dilluns a dijous de 20 a 22 h

ENSENYAMENT INICIAL EN CATALÀ ORAL I ESCRIT
Dilluns, dimecres i dijous de 15 a 16 h (Grup A) a Calonge / 
Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 17 h (Grup B) a Calonge 
/ Dilluns i dijous de 15 a 16.30 h; dimarts de 15 a 17 h a 
Sant Antoni de Calonge

ENSENYAMENT BÀSIC EN CATALÀ ORAL I ESCRIT
Horaris: de dilluns a dimecres, de 10 a 11.15 h

+ INFO

+ INFO
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CURS D’ORTOGRAFIA BÀSICA (CASTELLÀ)
CURS D’ORTOGRAFIA BÀSICA (CATALÀ)
CURS DE LECTURA I ESCRIPTURA (NEOLECTORS)
Horaris: de dilluns a divendres, d’11.30 a 12.30 h

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA GES
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A GRAU MIG
Horaris: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h

ENSENYAMENTS INICIALS 
D’INFORMÀTICA

Del 2 d’octubre de 
2017 al 22 de juny 
de 2018
125 € / curs

CURS D’INFORMÀTICA INICIAL I
Horaris: dimecres i divendres, d’11.30 a 13 h

CURS D’INFORMÀTICA INICIAL II
Horaris: dimarts i dimecres, de 17.30 a 19 h (grup A) / 
Dimecres i divendres, de 10 a 11.30 h (grup B)

+ INFO

INSCRIPCIONS:  
Del 26 de juny al 7 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017 

Lloc: Oficina de Cultura i Ensenyament 
Plaça Major, 2 Calonge · Telèfon: 972 66 04 81 

A/e: escoladults@calonge.cat

DOCUMENTACIÓ:
• Original i fotocòpia del DNI o passaport 
• Les persones que vulguin cursar el GES i tinguin àrees 

aprovades han de presentar original i fotocòpia del llibre 
d’escolaritat o certificació de notes.

Bonificació sobre la quantia de la taxa: 

• 10% les persones que tinguin el Carnet Municipal de la Gent Gran
• 20% les persones aturades que tinguin prestació de subsidi d’atur.
• 40% les persones aturades sense prestació de subsidi d’atur i/o 

perceptores de PNC o PIRMI.
• 20% les famílies nombroses o monoparentals.
• 25% alumnes GES que tinguin algun àmbit aprovat.

+ INFORMACIÓ ADDICIONAL
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Del 2 d’octubre de 
2017 al 22 de juny 
de 2018
70 € / curs

Del 2 d’octubre de 
2017 al 22 de juny 
de 2018
25 € / curs



Organitzat per

Hi col·laboren:


