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Programa de formació

Esport i salut

Dansa

GENER-MARÇ 2018
SARDANES
Classes per a aprendre a ballar sardanes,
aptes per a tothom, des del nivell inicial
fins al més avançat.
Durada: Del 20 de setembre
del 2017 fins al juny del 2018
Horari: Els dimecres, de 19 a
20 h
Lloc: Casal per a Joves i Grans
Inscripcions: El 20 de setembre
al Casal per a Joves i Grans
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Agrupació
Sardanista de Piera

SEVILLANES I FLAMENC
Classes per a aprendre a ballar aquests balls típics
de la regió andalusa.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 18 a 19 h, i els
dimecres, de 10.30 a 12.30 h i de 17
a 18 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can
Mas, dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre,
però amb la possibilitat d’incorporarse a l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural
Ballestea

FITNESS
Classes de musculació, tonificació i ritme amb la finalitat
de millorar o mantenir el cos en forma.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, dimecres i divendres,
de 15.15 a 16.15 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas,
dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, però
amb la possibilitat d’incorporar-se a
l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Gimnàstica per a persones de més de 45 anys. Exercicis per a mantenir els músculs en forma.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts i divendres, de 17 a 18 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, però amb la possibilitat d’incorporar-se a
l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

ZUMBA
Entrenament amb balls al ritme de la bona música
llatina.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimecres i divendres, de 19
a 20 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas,
dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, però
amb la possibilitat d’incorporar-se a
l’activitat durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural
Ballestea

PILATES NIVELLS 1 I 2
Exercicis per a millorar la condició física,
el control i la concentració. Dos nivells de
dificultat.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 9.30 a
10.30 h (1r nivell) i de 10.30 a
11.30 h (2n nivell)
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can
Mas, dins l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre,
però amb la possibilitat
d’incorporar-se a l’activitat durant
el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural
Ballestea

Música

BANDA-ORQUESTRA DE
PIERA – BOP
La idea de crear una banda-orquestra a Piera ja
és una realitat. Es tracta d’una activitat adreçada
a tothom que hagi tocat o toqui qualsevol
instrument de banda-orquestra i tingui ganes de
gaudir fent música.
Durada: Del setembre al juliol
Horari: Els dimecres, de 19.30 a 21 h
Lloc: Ca la Mestra
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Aula Municipal de
Música Maria Escolà i Cases

GÒSPEL
Formació vocal basada en l’estil gòspel i la pràctica d’aquest repertori a través de diferents veus.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els dilluns, de 20 a 20.45 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Inici de les classes: Grups oberts del setembre al juny
Preu: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases

GUITARRA
Classes per a aprendre a tocar aquest instrument de corda.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimarts, de 19.15 a 20.30 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins
de l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Al setembre, però amb
la possibilitat d’incorporar-se a l’activitat
durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

MÚSICA A L’EDAT D’OR
Activitat musical per a persones a partir de 60 anys, en la qual es pretén treballar, a través de la
música, el ritme i el moviment.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els dimecres, de 9.30 a 10.15 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases

Teatre

SENSIBILITZACIÓ
Activitat musical per a nens de P3 a P5, que els endinsa en el món de la música a través del
ritme, el moviment, la dansa i la cançó.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Els divendres, de 17.40 a 18.25 h
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases

MÚSICA EN FAMÍLIA
Activitat musical per a famílies amb nens de 0
a 3 anys que té l’objectiu d’enfortir els lligams
emocionals entre pares i fills a través de la música.
Durada: Del setembre al juny
Horari: Grup 1 (nadons), els
divendres de 16 a 16.45 h; grup 2
(nens que comencen a caminar), els
dimarts de 17.45 a 18.30 h, i grup 3
(nens que caminen), els dilluns de
18.30 a 19.15 h.
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres,
de 17 a 20 h, durant tot el curs
Inici de les classes: Grups oberts del
setembre al juny
Preu: 17 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases

TEATRE AMATEUR
Classes per a aprendre a actuar en públic i representacions d’obres teatrals.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dimecres, de 20.30 a 22.30 h, i els divendres, de 20 a
24 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de l’activitat
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Associació Cultural Ballestea

Noves tecnologies
Recursos per a l’ocupació

ROBÒTICA EN FAMÍLIA
Sessió familiar on pares i fills treballen junts, inventen, descobreixen i
aprenen en família. La creativitat experimentada en família és meravellosa.
Els nens ensenyen als pares el que són capaços de fer, i els pares poden
jugar com nens! Adreçat a famílies amb nens de 6 a 12 anys. Nombre màxim
de participants: 12.
Durada: Dissabte 24 de febrer
Hora: De 10.30 a 13.30 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 5 de febrer, a la Biblioteca de
Piera
Inici de les classes: 24 de febrer
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

CLUB DE LA FEINA: AULA DEL
CLUB DE LA FEINA
Espai d’eines i recursos per a la recerca activa de feina per als
usuaris del Servei d’Ocupació Local.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dilluns i dimecres, d’11 a 13.30 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació

CURS D’ACTIVITATS DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Formació destinada prioritàriament a persones
desocupades inscrites al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). Permet obtenir el certificat de
professionalitat de nivell 2.
Durada: 880 hores (amb 80 hores de
pràctiques incloses). Del 2 de gener
fins al 31 d’octubre (agost no lectiu)
Horari: De 9 a 14 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Informació al Centre de
Serveis La Bòbila
Inici de les classes: 2 de gener
Preu: Subvencionat pel SOC
Organitza: Regidoria d’Empresa i
Ocupació

SOLUCIONS PER A DUMMIES
Tens dubtes amb l’ordinador i no te’n surts? Se’t resisteix un document i no
hi ha manera de donar-li forma? No saps com inserir una imatge? El correu
electrònic dona problemes? Vols fer un tràmit en línia? Sessió per a donar una
solució pràctica a tots aquells dubtes concrets que es plantegen en l’ús bàsic
de l’ordinador i les aplicacions: ofimàtica, correu electrònic, còpia de seguretat,
navegació per Internet, tràmits en línia, plataforma de préstec de llibres
electrònics...
Durada: 1 sessió d’una hora a triar entre els dimarts 9, 23 o
30 de gener, 6, 20 o 27 de febrer i 6, 20 o 27 de març
Horari: De 10 o 11 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 2 de gener, a la Biblioteca de Piera
Inici de les classes: 9 de gener
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

CURS D’OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS
ADMINISTRATIUS
Formació destinada prioritàriament a persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). Permet obtenir el certificat de professionalitat de nivell 1.
Durada: 430 hores (amb 40 hores de pràctiques incloses). Del 8 de
gener fins al 31 d’octubre (juliol i agost no lectius)
Horari: De 15 a 18 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Informació al Centre de Serveis La Bòbila
Inici de les classes: 8 de gener
Preu: Subvencionat pel SOC
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació
FUNCIONAMENT DEL SOL: SESSIÓ D’ACOLLIDA DE
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
Sessió informativa per a persones que cerquen feina o que volen millorar la seva situació laboral.
Durada: Tot l’any
Horari: Els dijous, a les 11 h
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació
TALLER D’INICIACIÓ A INTERNET I CORREU
ELECTRÒNIC
Curs destinat als usuaris derivats del Servei Local d’Ocupació que desconeixen l’ús d’aquestes
eines per a la recerca d’ocupació.
Durada: Tot l’any
Horari: A determinar pel Servei
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis La Bòbila
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament de Piera
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació
TALLERS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA
Sessions grupals per a usuaris derivats del Servei d’Ocupació Local interessats a ampliar i millorar les
tècniques per a la recerca de feina.
Durada: Tot l’any
Horari: A determinar pel Servei
Lloc: Centre de Serveis La Bòbila
Inscripcions: Centre de Serveis La Bòbila
Organitza: Regidoria d’Empresa i Ocupació

Altres cursos i tallers

DÉCOUPAGE - GRUP 1
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i alumini, combinades amb el treball
d’estil vintage, transferències i aplicacions amb stencil...
Durada: Del 9 de gener al 20 de març
Hora: Els dimarts, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 29 de desembre al telèfon 696 414 215
Inici de les classes: 9 de gener
Preu: 22 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó

RESTAURACIÓ DE MOBLES
ANTICS. GRUP 1
S’aplicaran conceptes bàsics sobre la restauració de
mobles i s’indicaran quins són els passos a seguir en
una actuació senzilla.
Durada: Del 12 de gener al 23 de març
Horari: Els divendres, de 16.45 a
18.45 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 29 de
desembre al tel. 676 445 166
Inici de les classes: 12 de gener
Preu: 68,68 € al trimestre + material
Organitza: Paquita Izquierdo

RESTAURACIÓ DE MOBLES ANTICS.
GRUP 2
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i
alumini, combinades amb el treball d’estil vintage, transferències i
aplicacions amb stencil...
Durada: Del 12 de gener al 23 de març
Hora: Els divendres, de 19 a 21 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 29 de desembre al telèfon
676 445 166
Inici de les classes: 12 de gener
Preu: 68,68 € al trimestre + material
Organitza: Paquita Izquierdo

DÉCOUPAGE - GRUP 2
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre
fusta, vidre i alumini, combinades amb el treball d’estil
vintage, transferències i aplicacions amb stencil...
Durada: De l’11 de gener al 22 de març
Hora: Els dijous, de 15.30 a 17.30 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 29 de desembre
al telèfon 696 414 215
Inici de les classes: 11 de gener
Preu: 22 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó

DÉCOUPAGE - GRUP 3
S’aplicaran diferents tècniques del découpage sobre fusta, vidre i
alumini, combinades amb el treball d’estil vintage, transferències i
aplicacions amb stencil...
Durada: De l’11 de gener al 22 de març
Hora: Els dijous, de 18 a 20 h
Lloc: Cal Sanahuja
Inscripcions: A partir del 29 de desembre al
telèfon 696 414 215
Inici de les classes: 11 de gener
Preu: 22 € al mes + material
Organitza: Rosa Vilamajó

INICIACIÓ ALS ESCACS
Per a nens i nenes que volen aprendre els primers passos en aquest
apassionant joc d’estratègia. Durant 10 sessions es treballaran les normes
bàsiques, els moviments de les peces, les combinacions i els mats. Adreçat
a nens i nenes de 8 a 14 anys. Nombre màxim de participants: 12.
Durada: Del 20 de gener al 23 de juny (consulteu
calendari)
Horari: Dissabtes alterns
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 29 de desembre, a la
Biblioteca de Piera
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera
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