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Programa de formació
Música, dansa i teatre

OCTUBRE-DESEMBRE 2022
BANDA ORQUESTRA PIERA – BOP
La idea de crear una banda orquestra a Piera ja és una realitat. Es tracta
d’una activitat adreçada a tota persona que hagi tocat o toqui qualsevol
instrument de banda/orquestra i tingui ganes de gaudir fent música.
Durada: De setembre a juliol
Horari: 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: De setembre
a juny
Horari: Dilluns, de
20.15 a 21.15 h
Lloc: Auditori Ca la
Mestra
Inscripcions: De
dilluns a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 22 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases

MÚSICA A
L’«EDAT D’OR»
Activitat musical per a persones
de mínim 60 anys, en la qual es
pretén treballar, a través de la
música, la memòria, el ritme, el
moviment...
Durada: De setembre a juny
Horari: Dimecres, de 10 a 10.45 h
Lloc: Auditori de Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h,
durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases

BALLET
A partir de 5 anys.
Durada: Tot l’any
Horari: Divendres, de
17.15 a 18.15 h
Lloc: Local Social de
Can Mas
Inscripcions: Local
Social de Can Mas, dins
l’horari de l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

FLAMENC
Durada: Tot l’any
Horari: Nivell inicial: dimarts, de 19 a 20 h, i dimecres,
de 17 a 18.30 h; nivell mitjà-avançat, dimarts, de 18 a
19 h, i dimecres, de 18.30 a 19.30 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, amb la possibilitat
d’incorporar-s’hi durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

MÚSICA EN
FAMÍLIA
Activitat musical per a famílies
amb nens de 0 a 3 anys amb
l’objectiu d’enfortir els lligams
emocionals entre pares/mares i
fills/es a través de la música.
Durada: De setembre a juny
Horari: Dilluns, de 17 a 17.45 h
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns a divendres, de 17 a 20 h,
durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases

Música, dansa i teatre
Altres cursos i tallers

SARDANES
Classes per a aprendre a ballar sardanes.
Durada: D’octubre a juny
Horari: Dimecres, de 17 a 18 h
Lloc: Casal de Joves i Grans
Inscripcions: Tel. 937 788 841
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

SEVILLANES
Classes per a aprendre a ballar
aquests balls típics de la regió
andalusa.
Durada: Tot l’any
Horari: Sevillanes i
rumba, nivell inicial:
dimecres i divendres,
de 10 a 11 h; sevillanes
i rumba, nivell mitjà:
dimecres i divendres,
d’11 a 12 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, amb la possibilitat
d’incorporar-s’hi durant el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

JOIERIA
ARTESANAL
Taller pràctic d’iniciació a la
joieria artesanal i creativa.
S’hi explicarà i s’hi
experimentarà amb les
tècniques bàsiques per al
treball amb diferents materials,
i hi elaborarem un parell de
projectes individuals.
A càrrec de Sara Ivorra,
de Circense
Nombre màxim de participants: 12
Dates: Dijous 10 i 17 de novembre i 1 de desembre
Horari: De 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 25 d’octubre
Inici de les classes: 10 de novembre
Preu: 5 € en concepte de material
Organitza: Biblioteca de Piera

SENSIBILITZACIÓ
Activitat musical per a infants
de P3 a P5 amb l’objectiu
d’endinsar-les/los en el món de
la música a través del ritme, el
moviment, la dansa i la cançó.
Durada: De setembre
a juny
Horari: Divendres, de
17.30 a 18.15 h
Lloc: Ca la Mestra
Inscripcions: De dilluns
a divendres, de 17 a 20 h, durant tot el curs
Preu: 19 € mensuals
Organitza: Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases

TEATRE
Classes per a aprendre a actuar en públic i representacions d’obres teatrals.
Durada: Tot l’any
Horari: Divendres, de 19.30 a 21 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

TASTET
D’ASTRONOMIA
EN FAMÍLIA
Com és el moviment del cel
de dia i de nit? És el mateix
moviment a Catalunya que a
l’Equador o als pols? Tot això, ho
descobrirem dins d’un planetari
on també veurem com podem
escapar-nos de la gravetat de
la Terra o quina és la mida dels
planetes, del Sol i de les galàxies. La proposta educativa pot incloure
una visita per lliure a l’Observatori de Pujalt.
A càrrec de membres de l’Observatori de Pujalt
Nombre màxim de participants: 10 famílies (1
persona adulta + 1 infant de mínim 7 anys)
Dates: Dilluns 10 i 24 d’octubre
Horari: De 18 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 26 de setembre
Inici de les classes: 10 d’octubre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

Esport i salut

IOGA
Durada: Tot l’any
Horari: Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h i de 19.30 a
20.30 h
Lloc: Casal de Joves i Grans
Inscripcions: Casal de Joves i Grans
Inici de les classes: Setembre
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Grup de Ioga de Piera
Més informació: grupdeiogadepiera@gmail.com

Noves tecnologies

REFORÇAMENT DE LA MEMÒRIA:
GIMNÀSTICA MENTAL
Taller per a millorar la memòria i evitar-ne el deteriorament.
Durada: Tot l’any
Horari: Divendres, de 9 a 10 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea
Més informació: 687 856 289 (Astrid Llorens)

KARATE
Durada: Tot l’any
Horari: Divendres, de
18.30 a 19.30 h
Lloc: Local Social de
Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Durada: Tot l’any
Horari: Dimarts, de 16.30 a 17.30 h, i divendres, de
16.15 a 17.15 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi durant
tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

PILATES
Durada: Tot l’any
Horari: Dimarts, de
10.30 a 11.30 h
Lloc: Local Social de
Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi durant
tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

FUTBOL
Activitat esportiva amb formació base, iniciació i perfeccionament
del futbol, adreçada a persones d’entre 3 i 35 anys. Esport d’equip i
competicions (els caps de setmana) en l’àmbit provincial o regional.
Durada: Tot l’any
Horari: Cada tarda-vespre, de 17.30 a 22.30 h (en
funció de l’edat)
Lloc: Camp Municipal d’Esports
Organitza: Agrupació Esportiva Piera
Més informació: info@aepiera.cat i www.aepiera.cat

FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL 2
La nostra mirada és única i original. Per aquest motiu, la càmera del nostre
mòbil és una eina fantàstica per a copsar el moment. En aquest curs
aprendrem a treure’n el màxim profit i obtenir-hi fotografies diferents,
amb un llenguatge visual propi. Hi practicarem l’enquadrament, la
composició i l’ús del color i del blanc i negre. També hi treballarem el
paisatge, el retrat i el cos humà.
A càrrec de Rosina Ramírez, fotògrafa
Nombre màxim de participants: 12
Durada: Del 5 al 19 de novembre
Horari: Dissabtes, de 10 a 12 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 19 d’octubre
Inici de les classes: 5 de novembre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

TRÀMITS EN
LÍNIA
Les noves tecnologies no van
amb tu? Necessites ajuda?
Des de la biblioteca, t’oferim
assessorament i ajuda puntual
per a la realització dels següents tràmits en línia: presentació d’instàncies,
demanar cita prèvia per a fer alguna gestió amb l’Administració, obtenció
de certificats, descàrrega d’alguna aplicació al mòbil o tauleta, alta a «La
Meva Salut» i a l’IdCat Mòbil, demanar hora al metge, renovació de la
demanda d’ocupació...
Atenció individualitzada
Durada: Tot l’any
Horari: Cal demanar cita prèvia al telèfon 937 789 665
o bé per WhatsApp al 608 917 920
Lloc: Biblioteca de Piera
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

Noves tecnologies
Recursos per a l’ocupació

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
De forma individualitzada, s’impartiran els conceptes bàsics i inicials
per a aprendre a utilitzar l’ordinador de forma autònoma. Taller
adreçat a persones de més de 55 anys. Cal portar-hi un ordinador
portàtil.
Durada: 3 sessions d’una hora, a escollir d’octubre a
desembre
Horari: Dimarts, de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca de Piera
Inscripcions: A partir del 12 de setembre
Inici de les classes: 4 d’octubre
Preu: Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca de Piera

TIC I NOVES TECNOLOGIES
Durada: Tot l’any
Horari: Dimecres, de 19.30 a 21 h
Lloc: Local Social de Can Mas
Inscripcions: Local Social de Can Mas, dins l’horari de
l’activitat
Inici de les classes: Possibilitat d’incorporar-s’hi
durant tot el curs
Preu: Consulteu-lo
Organitza: Associació Cultural Ballestea

ORGANITZA’T
DIA A DIA PER
ACONSEGUIR LA
FEINA
Entrenar de forma pràctica
diverses eines, elements i
conductes d’organització
personal i d’assoliment per
a ser capaç d’aconseguir
realitzar les diferents activitats
programades, enfocades a obtenir una feina. Practicar diverses eines i
tècniques d’organització i assoliment: Trello, Bullet Journal, Pomodoro,
Calendar, Task i d’altres.
Dates: 24 i 28 d’octubre
Horari: De 9.15 a 13.15 h
Inscripcions: Com que aquests tallers van adreçats a
usuaris/àries inscrits/es en el Servei d’ocupació Local, la
inscripció es fa a través d’aquest servei. Les places són
limitades.
Organitza: Servei d’Ocupació Local, Departament
d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Piera

«SI LA VIDA ET DONA LLIMONES,
FES LLIMONADA!»: RESILIÈNCIA
MOTIVADORA
Descobrir noves maneres de fer front a les dificultats des de la resiliència, a
partir d’una actitud positiva, d’obertura al canvi i a la incertesa, d’ampliar
perspectives, de ser creatiu/va, de tenir un pensament crític, de gestionar
emocions i d’enfocar solucions. Aprofundir en el nivell d’autoconeixement,
trobar el talent, analitzar l’entorn proper i les tendències de mercat
per a aprofitar les oportunitats del mercat de treball actual. Adquirir la
responsabilitat individual i el compromís necessaris per a passar a l’acció a
través de l’empoderament i la motivació vers l’objectiu laboral.
Dates: 28, 29 i 30 de novembre
Horari: De 9.30 a 13 h
Inscripcions: Com que aquests tallers van adreçats a
usuaris/àries inscrits/es en el Servei d’ocupació Local,
la inscripció es fa a través d’aquest servei. Les places
són limitades.
Organitza: Servei d’Ocupació Local, Departament
d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Piera

Per inscriure-us al

SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL (SOL)
i a la BORSA DE TREBALL us podeu adreçar a
empresiocupacio@ajpiera.cat

@viladepiera

viladepiera

@viladepiera

www.viladepiera.cat

