INFORMACIÓ GENERAL

proves de nivell cursos d’anglès (gratuïtes)

JTots els cursos d’idiomes i d’informàtica
començaran la setmana del 16 d’octubre de 2017 i
acabaran el 29 d’abril de 2018. El curs de francès
serà intensiu.

J Dijous, 28 de setembre: de 18.00 a 19.00 h
Divendres, 29 de setembre: d’11.00 a 12.00 h
Lloc: Aula de Formació Escola Bressol.

J Es lliurarà un certificat d’assistència sempre que
se n’acrediti un mínim del 80%.

J Es recomana que la facin totes les persones que
desconeguin el seu nivell d’anglès, tot i que no
és imprescindible per inscriure’s a qualsevol dels
cursos d’anglès.

J Els cursos d’idiomes es realitzaran a l’Aula
de Formació de l’Escola Bressol. La resta
s’especificarà en la descripció del curs.
J Cal un mínim de 6 persones inscrites per a la
realització dels cursos. Per als cursos d’idiomes
el màxim és de 12 persones i per a la resta
s’especificarà en cada cas.
J El cost del material i taxes d’examen (First Certificate)
no estan inclosos en el pagament del curs.

inscripcions
J Presencialment, a l’Oficina de Turisme (Pl. Major).
J On line, a www.pals.cat
Més informació: Oficina de Turisme 972 637 380

pagament cursos i tallers

Inscripcions a partir del

26 de setembre
J Cursos d’idiomes i d’informàtica inicial: es cobrarà
per domiciliació bancària entre els dies 1 i 7 de
cada mes.
J Tallers: un cop confirmada la inscripció, es
facilitarà un número de compte corrent per fer
el pagament.
J Per donar-se de baixa d’un curs, cal notificar-ho
per escrit a l’Àrea d’Intervenció (jaume@pals.cat)
o a l’Àrea de Cultura (cultura@pals.cat ), abans
de començar el mes següent. No es retornaran
les quotes abonades anteriorment ni el cost del
material.

J Període d’inscripció:
s Cursos d’idiomes i d’informàtica inicial Inscripcions: Del 26 de setembre al 10 d’octubre.
s Tallers- Inscripcions
Taller de fotografia: Del 18 al 30 de setembre.
Taller de Chalk Paint: Del 2 al 15 d’octubre.
Taller de Cuina de Nadal: Del 16 al 25 d’octubre.

Ajuntament de Pals

Anglès 1 bàsic

Alemany 1 bàsic

Taller de fotografia

Nivell: alumnat sense coneixement de la llengua o amb
un nivell molt bàsic.
Competències: base de la gramàtica i esquemes bàsics de
conversa orals i escrits.

Nivell: alumnat que no té coneixements o bé un nivell
molt bàsic.
Competències: base de la gramàtica i esquemes bàsics de
conversa orals i escrits.

Objectiu: aprendre les tècniques fotogràfiques bàsiques
amb una sortida a l’exterior.

Classes amenes i participatives amb dinàmiques de grup i
aprenentatges individuals.

Classes amenes i participatives amb dinàmiques de grup i
aprenentatges individuals.

Dimarts, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 25 €/ mes
Inici del curs: 17 d’octubre de 2017

Dilluns, de 18 a 19.30 h
Preu: 25 € / mes
Inici del curs: 16 d’octubre de 2017

Anglès 2 elemental

Francès 2 elemental (24h)

Nivell: alumnat amb coneixements de la llengua i base de
gramàtica però amb manca de fluïdesa escrita i oral.
Competències: construccions orals i escrites més complexes
de petits textos, situacions quotidianes, etc.

Nivell: alumnat amb coneixements de la llengua i base de
gramàtica però amb manca de fluïdesa escrita i oral.
Competències: construccions orals i escrites més complexes
de petits textos, situacions quotidianes, etc.

Classes amenes i participatives amb dinàmiques de grup i
aprenentatges individuals.

Classes amenes i participatives amb dinàmiques de grup i
aprenentatges individuals.

Dijous, de 19.00 a 20.30 h
Preu: 25 € / mes
Inici del curs: 19 d’octubre de 2017

Dimarts, de 20.30 a 22.00 h
Preu: 70 € / tot el curs
Inici del curs: 17 d’octubre de 2017

Anglès conversa nivell avançat

Informàtica inicial (30h)

Nivell: alumnat amb bon coneixement de la llengua que
pot desenvolupar un discurs coherent en anglès.
Competències: mantenir el ritme i la fluïdesa verbal de
l’idioma.

Nivell: alumnat que vol perdre la por al món de la
informàtica.
Competències: coneixements bàsics de word, excel, correu
electrònic, xarxes.

Dijous, de 20.30 a 21.30 h
Preu: 20 € / mes
Inici del curs: 19 d’octubre de 2017

Anglès FIRST
Nivell: alumnat que es vol preparar i presentar-se a l’examen
oficial del First Certificate.
Classes dinàmiques i de nivell en petit grup, amb un alt
percentatge d’aprovats.
Dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Preu: 60 € / mes
Inici del curs: 16 d’octubre de 2017

La biblioteca disposa d’alguns ordinadors, però es recomana
utilitzar el portàtil particular en el cas que la persona inscrita
en tingui.
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h
Lloc: Biblioteca municipal
Preu: 25 € / mes
Inici del curs: 16 d’octubre de 2017
Mínim: 6 persones / Màxim: 12 persones

Els participants han de portar la seva càmera digital o bé el
seu mòbil. El grup es desplaçarà a peu per diferents llocs
del nucli de Pals.
Dissabte, 7 d’octubre de 2017
De 09.00 a 14.00 h
Punt de trobada: Casa de cultura Ca la Pruna
Preu: 5 € (tot el taller)
Mínim: 6 persones / Màxim: 12 persones

Taller de Cuina de Nadal
Objectiu: aprendre a preparar diferents aperitius freds i
calents per a les festes nadalenques, de diferents graus
de dificultat i elaboració.
Cadascun dels participants es podrà emportar o degustar
el producte elaborat.
Divendres, 10, 17 i 24 de novembre de 2017
De 19.00 a 21.00 h
Lloc: Bar del pavelló poliesportiu de Pals
Preu: 15 € (tot el taller --- inclou el material)
Mínim: 6 persones / Màxim: 14 persones

Taller de Chalk Paint
Objectiu: aprendre tècniques bàsiques de pintura Chalk Paint.
Cadascun dels participants es podrà emportar la manualitat
realitzada.
Dimarts, 24 d’octubre de 2017
De 15.30 a 18.30 h
Lloc: Aula de formació Escola Bressol
Preu: 10 € (tot el taller --- inclou el material)
Mínim: 6 persones / Màxim: 15 persones

