Cursos
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BESCANO 2016 2017

aules rosa m. cabré. la placa
pràct iques

MANUALITATS

DE CHIKung

EN FAMÍLIA

De setembre a juliol

De setembre a juliol

Dimecres de 7 a 8 de la tarda i d’1/4 de 9 a 1/4
de 10 del vespre
Divendres de 3 a 4 de la tarda

Dijous de 2/4 de 6 a 7 de la tarda
Preu: 25 Eur. al mes
Inici: dijous 1 de setembre
Inscripcions a: cursos@bescano.cat
o al tel. 972 44 00 05
Impartit per Laia Terol, professora d’Art

La pràctica habitual de Chikung millora el benestar físic
i emocional, i contribueix a mantenir un bon estat de
salut. El moviment físic, la respiració i la concentració
són els aspectes que en configuren el desenvolupament.
La combinació de tots aquests elements millora la nostra
condició física i mental. Cal portar roba còmoda i calçat
esportiu o mitjons
Preu: 25 Eur. al mes
Inici: dimecres 7 de setembre
Inscripcions a: meiferrercosta@gmail.com
o al tel. 661 443 965
Impartit per Mei Ferrer Costa, monitora de Chikung,
membre de l’Associació de Qigong per a la salut Cor del
Tao i Terapeuta manual. Núm. Fedine 9531

SCRAPBOOK

De setembre a juliol
Dijous d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre
Preu: 20 Eur. al mes (material a part).
Inici: dijous 1 de setembre
Inscripcions a: cursos@bescano.cat
o al tel. 972 44 00 05
Impartit per Laia Terol, professora d’Art
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Classes de

APRÈN a tocar

f isioteràpia

la guitarra

De setembre a juny

De setembre a juny

Dilluns de 4 a 5 de la tarda
L’objectiu d’aquestes classes és realitzar un treball
corporal global de les diferents parts del cos. Ajuda a
prevenir, eliminar o millorar molèsties físiques a través
de diferents moviments fàcils i eficients: exercicis
terapèutics, estiraments musculars i tècniques de
respiració i relaxació
Inici: 12 de setembre
Preu: 20 Eur. al mes Jubilats: 16 Eur. al mes
Impartit per Gemma Bou. Fisioterapeuta i Osteòpata
Inscripcions al telèfon: 687 733 533.
Cal portar roba còmoda, mitjons i estoreta

Dilluns de 5 a 7 de la tarda
Vols aprendre a tocar la guitarra d’una manera divertida
i cantar les teves cançons preferides? Obert a totes les
edats (a partir de 8 anys)
Preu: 30 Eur. al mes
Inici de les sessions: dilluns 5 de setembre
Classes impartides per Quim Danès
Inscripcions a: quimdanes@hotmail.com / 606436123

Tallers
de cuina

Classes de gimnàstica
abdominal hipopressiva

Tallers

De setembre a juny

de meditació

Dilluns de 7 a 1/4 de 9 del vespre
Inici de les classes: 12 de setembre

D’octubre a juny

En aquest taller farem exercicis del mètode abdominal
hipopressiu, que va dirigit a tothom que vulgui
millorar la salut i sentir-se millor amb el seu cos.
Indicat especialment en casos de mal d’esquena,
dolors articulars o musculars (lumbàlgies, ciatàlgiques,
cervicàlgies,...), incontinència urinària, debilitat del
sòl pelvià, poca agilitat i rigidesa corporal o si notes
que la teva postura no és adequada perquè treballes
moltes hores en una mateixa posició i acabes el dia amb
sobrecàrregues
Preu: 25 Eur. al mes
Impartit per Gemma Bou. Fisioterapeuta i osteòpata
Inscripcions al telèfon: 687 733 533
Cal portar roba còmoda, mitjons i estoreta

Mitjançant la meditació ens entrenem a ser conscients
del cos, de les nostres emocions i pensaments i
aprenem a estar en el moment present. Així és com
aconseguim una ment calmada, relaxada, conscient i
feliç. Ensenyarem i practicarem junts, diferents
mètodes que ens ajudaran a desenvolupar aquest
creixement personal.

Dilluns d’1/4 de 9 a 1/4 de 10 del vespre

Preu: 30 Eur. al mes Inici: dilluns 3 d’octubre.
Grup mínim de 10 persones Cal portar roba còmoda,
manta, coixí, màrfega aïllant i calçat esportiu o mitjons
Inscripcions a: tensang13@gmail.com / drolma05@
gmail.com / 620 359 378 / 626 981 677
Impartit per Begoña Gimenez i Marisa Urretavizcaya

BESCANÓ
cursos@bescano.cat – Tel. 972 440 005

D’octubre a desembre
Alguns dijous de 8 a 10 del vespre
Curs de tapes: Idees per crear combinacions de sabor
atractives i gustoses per elaborar tapes diferents i
variades. Dijous 27 d’octubre
Cuina de Nadal: Elaboració de receptes innovadores
que es poden prepara amb antelació per gaudir de les
festes. Dijous 17 de novembre
Postres de Nadal: Prepararem uns postres que es
complementin amb el gran àpat de Nadal i compatibles
amb els clàssics i típics torrons. Dijous 24 de novembre
El pica-pica: Elaboració de petits mossecs per
entretenir la gana mentre esperem el plat principal.
Dijous 1 de desembre
Impartits per Núria Lladó. Preu: 16 Eur. per taller
Inscripcions: cursos@ajuntament.cat.
Mínim 12 persones, màxim 25 persones

3

SALA POLIVALENT

ESCOLA

Zumba Fitness

Manteniment físic

Funk i Hip Hop

Psicomotricitat

De setembre a juliol

De setembre a juliol

De setembre a juny

Esportiva

Dimarts i dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre
Inici de les classes: 6 de setembre
Preu: 25 Eur. al mes
Classes impartides per Ana Isabel Pérez Gómez
Abonament: 40 Eur. al mes
Inscripcions a la mateixa sala

Dimarts i dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre

Divendres de 5 a 6 de la tarda: Grup Minis – P4 a 1r
Servei de recollida a 2/4 de 5 a l’escola.
Divendres de 6 a 7 de la tarda: Grup Infantil – 2n a 4t
Divendres de 7 a 8 de la tarda: Grup Júnior – 5è i 6è
Inici: 2 de setembre
Preu: 20 Eur. al mes

Dilluns i dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda

Zumba kids

De setembre a juny

Dilluns i dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda

De setembre a juliol

Per a gent gran: Dilluns de 5 a 6 de la tarda
Country Express: Divendres d’1/4 d’11 a 1 de la nit

Classes de ball molt divertides a tall d’esport, per a nens
i nenes a partir de P4. Treballem la psicomotricitat,
la coordinació i el ritme mentre fem coreografies de
diferents estils: funk, hip hop, popping, locking, house,
break, salsa...Classes impartides per Mònica Avilés
Inscripcions i més informació: 699 584 556

Zumba Kids Júnior: Dijous de 5 a 6 de la tarda
(per a nens de 4 a 6 anys)
Zumba Kids: Dijous de 6 a 7 de la tarda
(per a nens de 7 a 9 anys)
Inici de les classes: 8 de setembre
Preu: 18 Eur. al mes
Classes impartides per Ana Isabel Pérez Gómez
Inscripcions a la sala polivalent

Inici de les classes: 6 de setembre
Preu: 24 Eur. al mes o també podeu adquirir paquets de
10 classes per 40 Eur.

Cursos de Country

Ball Country Line – Dance: Dissabte de 5 de la
tarda a 1/4 de 10 del vespre
Classes impartides per Quim Aymerich Bescanó Balla).
Inscripcions i més informació al 669 915 968

Curs de Ioga

Tonif icació - Aeròbic

De setembre a juliol

De setembre a juliol

Dilluns i dimecres d’1/4 de 7 a 1/4 de 8 del vespre
o de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre

Dilluns i dimecres
de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre
Inici de les classes: 5 de setembre
Preu: 24 Eur. al mes o també podeu adquirir paquets de
10 classes per 40 Eur.
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Per nens i nenes de P3
Preu: 24 Eur. al mes
Impartit per Tot Oci

Iniciació Esportiva
Per nens i nenes de P4 i P5
Preu: 24 Eur. al mes
Impartit de l’equip de Tot Oci

Iniciació
Multiesports

pavelló esportiu

Dilluns i dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda
Per nens i nenes de 1r i 2n
Preu: 24 Eur. al mes
Impartit per Tot Oci

Manteniment SUAU

De setembre a juliol

Inici de les classes: 5 de setembre

Dimecres de 10 a 11 del matí

Preu: 44 Eur. al mes
Curs impartit per Rosa Maria Salvat (professora per
l’Associació Europea Ioga-AEPI)

Inici de les classes: 7 de setembre
Preu: 14 Eur. al mes o també podeu adquirir paquets de 10
classes per 40 Eur.

BESCANÓ
cursos@bescano.cat – Tel. 972 440 005

Si no s’indica el contrari podeu
informar-vos i fer les inscripcions
a l’Ajuntament de Bescanó:
Tel. 972 44 00 05 / cursos@bescano.cat
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sala d'assaig
del teatre

HOTEL D'ENTITATS
Espais de conversa

Coral de Gospel

en anglès

Dilluns de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre
Inici de les classes: 5 de setembre
Si t’agrada cantar i ballar, vine a provar l’energia del
gospel. No cal tenir coneixements musicals ni haver
cantat o ballat mai. Primera classe sense compromís
Preu: 25 Eur. al mes

Reunió informativa el dilluns 19 de setembre
a les 8 del vespre a l’hotel d’entitats
Es faran els grups en funció del nivell
Grups de mínim 6 persones
Preu: 26 Eur./mes
Tallers impartits per a l’Escola d’idiomes TLC

Xerrades - Col.loquis
sobre alimentació
Dimecres del mes de març
de 2/4 de 8 a 9 del vespre
4 sessions d’una hora i mitja
Inici de les sessions: dimecres 1 de març
1a sessió: Mites alimentaris
2a sessió: Alimentació infantil
3a sessió: Etiquetatge alimentari
4a sessió: L’alimentació del segle XXI
Preu: 8 Eur./ 1 xerrada. 30 Eur./ 4 xerrades.
Grup mínim de 15 persones. Impartit per Albert Abilla
Pastor. Dietista - Nutricionista

Si no s’indica el contrari podeu
informar-vos i fer les inscripcions
a l’Ajuntament de Bescanó:
Tel. 972 44 00 05 / cursos@bescano.cat

Taller de Robòtica:
Vine a fer Teatre

Programació amb Scratch

Del 12 de setembre de 2016 fins
al 21 de juny de 2017

Dijous de 6 a 7 de la tarda
Curs de 6 sessions d’1 hora cada sessió
Inici: 6 d’octubre. Edat: a partir de 7 anys
Mínim: 10 persones inscrites. Preu: 45 Eur./ tot el curs
Introduir els nens en el món de la programació a partir
d’un programa basat en un sistema de blocs, Scratch,
molt visual i entenedor. A final de curs seran capaços de
crear els seus propis videojocs
Curs impartit per l’Associació el Racó dels Robotaires

Dimarts de 2/4 de 6 a 7 de la tarda
Edat: Per a nens de 7 a 12 anys
Preu: 23 Eur. al mes Matrícula: 46 Eur.
Inscripcions: El període de matriculació és obert a
tothom fins al 12 de setembre.
A partir de l’1 de juliol l’admissió es farà per ordre de
matriculació fins a 15 alumnesW. Per a formalitzar la
matricula: www.etgirones.cat i per qualsevol dubte: 972
23 46 95
El primer dia de classe es farà una reunió informativa
als pares

Coral Josep Ruhí
Dimarts de 8 a 10 del vespre
Si vols venir a cantar, a la coral t’has d’apuntar. És gratuït! Els
dimarts assagem, noves cançons aprenem i, de tant en tant,
alguna xefla fem.
Inscripcions a: cursos@bescano.cat
o al tel. 972 44 00 05

Tallers d'hort urbà
Inici dels tallers: març – abril 2017
Aprendrem a cultivar petits horts en terrasses i balcons.
Tallers a càrrec del pagès Joan Coll de Can Balandram.
Més informació a l’Ajuntament de Bescanó: 972 44 00 05
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BIBLIOTECA

BESCANÓ
cursos@bescano.cat – Tel. 972 440 005

Videojocs amb Kodu
Dimarts de 6 a 7 de la tarda
Curs de 5 sessions de 2 hores cada sessió
Inici: 4 d’octubre. Edat: de 8 a 14 anys
Mínim: 15 persones inscrites. Preu: 35 Eur./ tot el curs
Ens iniciarem en el món del disseny dels videojocs amb
el software Kodu. Curs impartit per EramZeta

I'm a blogger
Dimarts de 6 a 7 de la tarda
Curs de 5 sessions de 3 hores cada sessió
Inici classes: 8 de novembre. Edat: de 12 a 17 anys.
Mínim: 20 persones inscrites. Preu: 38 Eur. tot el curs
Generarem la idea del blog, aprendrem a utilitzar l’eina
per difondre un projecte de manera eficaç a partir d’una
plantilla Wordpress. Curs impartit per EramZeta
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casal d'avis
TALL i CONFECCIÓ

CLASSES DE CATALÀ

Dimarts de 2/4 de 5 a 3/4 de 7 de la tarda

Dimarts de 3/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre
Classes per a millorar el coneixement de la nostra
llengua. Preu: gratuït per a jubilats/es
Inscripcions: casal d’avis

Preu pels jubilats: gratuït. No jubilats: 12 Eur. al mes
Inscripcions al mateix casal. Impartit per Carme Gironès
Un curs pràctic on tothom, encara que sigui amb
diferents coneixements i nivells d’aptituds creatives,
aprèn a fer-se els seus propis vestits i arranjaments
Obert a tothom
Inscripcions: casal d’avis

PUNTES DE COIXÍ

Dimecres de 5 a 6 de la tarda
Els cursos estan dirigits a principiants i jubilats
Inscripcions: casal d’avis

Qstura de supervivència

Tot l’any

De setembre a juny

Divendres de 7 a 10 del vespre

Dissabtes de 10 a 12 del matí
Inici de les classes: dissabte 1 d’octubre
Preu: 29 Eur./mes
Màxim 10 alumnes per grup
Curs impartit per Qstura

Curs impartit per Armando Lavado i Josep Maria Galí.
Preu: 50 Eur./mes
Inscripcions: 696 66 89 91 / 639 88 43 67

Manteniment físic

De setembre a juliol
Dimarts i dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre

TALLER DE MEMÒRIA

Impartit per Enrica
Preu: 22 Eur. al mes

Dijous de 6 a 7 de la tarda
Obert a tothom
Inscripcions: casal d’avis

Inscripcions: casal d’avis

Curs de Bonsais

CLASSES D'ANGLÈS

Dijous de 4 a 7 de la tarda

La punta de coixí és l’art que es palpa amb els resultats
finals del treball amb els boixets i el fil i que tant s’aplica
en àmbits decoratius com en la roba de la llar. A més,
però, fer puntes de coixí té connotacions relaxants, dos
factors també a tenir en compte en la dinàmica actual
de la nostra societat. La iniciació és apropiada per a totes
les edats, des de la infància fins a la gent gran

local social de montfullà

Inici: 6 de setembre
Preu: 24 Eur./mes o també podeu adquirir paquets de
10 classes per 40 Eur.

local social de vilanna
Obediència bàsica
i ensinistrament caní

Curs de gener a maig
Reunió informativa el dimecres 23 de novembre a
les 8 del vespre a l’Hotel Entitats.
Curs dirigit a propietaris o futurs propietaris de gossos
o a aquelles persones que vulguin ampliar el seu
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Qstura de supervivència és un curs bàsic per aprendre
a cosir botons, a cosir a mà, a cosir a màquina, vores de
pantalons, arranjaments de tot tipus i reciclatge de roba
i roba de la llar com bossetes, davantals i cortines. Curs
pràctic per a aprendre l’imprescindible de la costura.
(no inclou patronatge ni realització de peces de roba). El
material no està inclòs, cadascú es porta el seus teixits i
la màquina de cosir

coneixement en el camp del comportament animal
La finalitat d’aquest curs és beneficiar-nos d’un millor
enteniment entre el gos i la família, millorar la salut de
l’animal i la seva integració en la societat
Curs impartit per Marina Alonso, ensinistradora canina i
de correccions de conducta
Preu: 20 Eur./mes per alumne.
Per a més informació: marinapru@gmail.com

montfullà - vilanna
cursos@bescano.cat – Tel. 972 440 005
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local social d'estanyol
Curs de ioga
De 1 de setembre a 31 de juliol

Tallers de creativitat

Tallers de cosmètica

Alguns divendres de 8 a 10 del vespre

(Dates a concretar)

i sabons naturals

Dimarts i dijous de 6 a 7 de la tarda
Preu: 44 Eur. al mes
Curs impartit per Rosa Maria Salvat (professora per
l’Associació Europea Ioga-AEPI)

CURS DE PILATES
De setembre a juliol
Dilluns i dijous de les 8 a les 9 del vespre
Inici: 5 i 7 de setembre
Preu: 1 dia, 25 Eur./mes. 2 dies, 35 Eur./mes
Pagament al local social. Cal portar estoreta i mitjons.
Impartit per Carme Valderrama (professora del Mètode
Pilates)
Els exercicis del mètode pilates es basen en moviments
controlats i coordinats amb la respiració. La finalitat és
millorar la circulació, la capacitat pulmonar, la mobilitat,
la flexibilitat i l’agilitat del cos

Preu: 12 Eur. per taller
Mínim 6 inscrits. Places limitades
Alguns divendres l’any farem tallers creatius. Des de
tallers de costura, scrapbooking, découpage i altres
tècniques manuals per passar una bona estona.
No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del taller

Taller de

Alguns divendres de 8 a 10 del vespre
(Dates a concretar)
Preu: 16 Eur. per taller
Mínim 6 inscrits. Places limitades. No s’acceptaran
inscripcions el mateix dia del taller
Alguns divendres l’any farem tallers de cuina tradicional,
de festa, cuina oriental o planificarem dietes no
calòriques per al dia a dia
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Preu: 12 Eur. per taller
Places limitades. No s’admetran inscripcions el mateix
dia del taller
Alguns divendres l’any aprendrem a fer sabons i
cosmètics amb diferents olis vegetals, plantes i altres
productes naturals que ens aportaran nutrició i benestar
a la nostra pell

danses del món
Primer i tercer divendres del mes a 2/4 de 5
de la tarda. Dues sessions al mes
Durada: 3h aprox.
Conscienciació del nostre cos a través de diferents danses
ètniques. Impartits per Saivani Saura
Places limitades

Taller de rataf ia
Tallers de cuina

Alguns divendres l’any de 8 a 10 del vespre
(Dates a concretar)

Diumenge 2 de juliol a les 9 del matí
Preu: 7 Eur. (esmorzar inclòs)
Passejada pels voltants del poble i elaboració de ratafia
de forma casolana. Places limitades
No s’admeten inscripcions ni pagaments el mateix dia
del taller

Taller d'etnobotànica
Un dissabte de cada mes a les 4 de la tarda
Tallers, sortides i passejades amb la finalitat de conèixer
les plantes del nostre territori
Gratuït i obert a tothom
Més informació: Flora catalana - Grup la Crosa
volcalacrosa@gmail.com

Si no s’indica el contrari podeu
informar-vos i fer les inscripcions
a l’Ajuntament de Bescanó:
Tel. 972 44 00 05 / cursos@bescano.cat

estanyol
cursos@bescano.cat – Tel. 972 440 005

Com puc
inscriure'm
als tallers
i cursos?
Per fer les inscripcions dirigiu-vos
a les oficines de l’Ajuntament de
Bescanó de 8 del matí a 3 de la
tarda o bé trucant al telèfon 972
440 005.
També ho podeu fer a través
del correu electrònic:
cursos@bescanó.cat
Des de l’Ajuntament us informaran
dels diferents tallers i cursos o bé us
posaran en contacte amb la persona
responsable perquè us pugui
respondre dubtes o ampliar-ne la
informació.
La forma de pagament, si no
s’indica el contrari, caldrà fer-la a
l’Ajuntament o via transferència
bancària al número de compte que
se us facilitarà en el moment de
reservar la plaça.
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organitzaT i COORDINAT Per:

Regidories de
cultura i ensenyament

amb la col laboracio de:

