ESPORT I SALUT

Ioga
Lloc: Sala polivalent de l’escola Josep Veciana. Perafort
Horari: Dilluns i dimecres, de 19.15 a 20.45 h
Preu: Empadronats: Un dia a la setmana, 18€. Dos dies, 25€
No empadronats: Un dia a la setmana, 22€. Dos dies, 30€
Observacions: Material necessari: una estora. Mínim 12 persones.

Gimnàstica per a gent gran
Lloc: Sala polivalent. Puigdelfí
Horari: Dijous, de 10 a 11 h
Durada curs: Octubre - Maig
Lloc: Casal Cultural. Perafort
Horari: Dimecres, de 10 a 11 h
Preu: Gratuït (subvencionat per l’àrea de Benestar Social)
Observacions: Només per a empadronats. Cal inscriure’s a l’Ajuntament. Depenent de la demanda
s’oferiran els dos dies a la setmana o només un (de manera alternativa, una setmana a Perafort i una
altra a Puigdelfí)

2017-2018

Aeròbic
Lloc: Sala polivalent de l’escola Josep Veciana. Perafort
Horari: Dimarts, de 20 a 21 h
Dijous, de 20 a 21 h
Preu: Empadronats: Un dia a la setmana, 14€. Dos dies, 20€
No empadronats: Un dia a la setmana, 16€. Dos dies, 22€
Observacions: Grups de 15 a 20 persones. Adreçat a majors de 14 anys.

Taller hipopressius
Lloc: Escola Josep Veciana. Perafort
Horari: Dijous, de 19.45 a 20.45 h
Preu: Empadronats: 18€ mensuals

No empadronats: 22€ mensuals

Observacions: Mínim 12 persones. Cal portar una estora

FORMACIÓ

Zumbafort

Anglès
Lloc: Escola Josep Veciana. Perafort
Horari i nivells*:
· P3: Dimarts, de 16.30 a 17.45 h
· P4 i P5: Dilluns, de 16.30 a 17.45 h
· Majors de 16 anys: Nivell 1: Dilluns i dimecres, de 18.45 a 19.45 h
		
Nivell 2: Dilluns i dimecres, de 19.45 a 20.45 h
Classes impartides per professors nadius de l’acadèmia Celtic House*:
· 1r Primària: Dimarts, de 16.30 a 17.45 h
· 2n Primària: Dilluns i dijous, de 16.30 a 17.45 h
· 3r Primària: Dilluns i dimecres, de 17.45 a 18.45 h
· 4t Primària: Dimarts, de 13.30 a 14.30 h, i dimecres, de 16.30 a 17.45 h
· 5è Primària: Dimarts, de 17.45 a 18.45 h, i divendres, de 16.30 a 17.45 h
· 6è Primària: Dijous i divendres, de 17.45 a 18.45 h

Ball infantil

* Material no inclòs: llibres Classbook 5€ (80% subvencionat) / Workbook 18€ (15% subvencionat).
Material necessari: estoig, llapis, goma d’esborrar, etc. i Workbook.

Preu: Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 12€ mensuals per 1h setmanal;
16€ mensuals per 1h 30min i 20€ mensuals per 2 h setmanals (no inclou el cost del material i
llibres del curs).
No empadronats: 14€ mensuals per 1 h setmanal; 18€ mensuals per 1h 30 min i 22€ mensuals per 2 h setmanals (no inclou el cost del material i llibres del curs).
Observacions: Amb la inscripció s’hauran de pagar 30€ en concepte de matrícula, que seran
retornats si es supera el 80% d’assistència a les classes. Grups de 6 a 10 persones. Caldrà fer
prova de nivell.

Lloc: Escola Josep Veciana. Perafort
Horari: Dijous, de 17.30 a 19 h
Preu: Empadronats: 10€.
No empadronats: 12€.
Observacions: Gratuït per als majors de 65 anys

NO

LLEURE

Manualitats
Lloc: Casa del mestre. Puigdelfí
Horari: Dilluns, de 15.30 a 18.30 h
Durada curs: Octubre - Juny
Lloc: Antigues Escoles. Perafort
Horari: Dimarts, de 15.30 a 20.30 h
Preu: Empadronats: 20€ mensuals per 2 h setmanals. 25€ per 3 hores, 28€ per 4 hores.
No empadronats: 30€ mensuals per 2 h setmanals. 35€ per 3 hores, 38€ per 4 hores.
Observacions: Grups de 7-8 persones. Sense matrícula.

Lloc: Casal Cultural. Perafort
Horari: Dimarts, de 20.30 a 22 h
Preu: Empadronats: 15€ mensuals
No empadronats: 20€ mensuals
Observacions: Mínim 7 persones.

Restauració de mobles
Lloc: Antigues Escoles. Perafort
Horari: Dijous, de 17 a 20 h
Preu: Empadronats: 25€ mensuals
No empadronats: 35€ mensuals
Observacions: Mínim 7 persones.

Puntes de coixí
Lloc: Casa del metge. Perafort
Horari: Dilluns, de 16 a 18 h
Durada curs: Octubre - Maig
Preu: Empadronats: 15€ mensuals / No empadronats: 20€ mensuals
Observacions: Mínim 6 persones. Sense matrícula.

Salsa, ball i bachata
Lloc: Casal Cultural. Perafort
Horari: Divendres, de 19.30 a 21 h
Preu: Empadronats: 18€ mensuals
No empadronats: 20€ mensuals
Observacions: Mínim 12 persones

Taller de costura
Lloc: Casa del metge. Perafort
Horari: Dimarts o dimecres, de 17 a 19.30 h i dimecres, d’11.30 a 13 h
Preu: Empadronats: 18€ mensuals
No empadronats: 24€ mensuals
Observacions: Places limitades

Lloc: Escola Josep Veciana. Perafort
Horari Introducció a la dansa i al Hip Hop: P3: Dilluns, de 16.30 a 17.45 h
Horari Introducció a la dansa: P4 i P5: Dimecres, de 16.30 a 17.45 h
Preu: Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 10€ mensuals
No empadronats: 12€ mensuals
Observacions: Places limitades. *Horaris consensuats amb l’AMPA de l’Escola Josep Veciana

Ball modern
Lloc: Escola Josep Veciana. Perafort
Horari: 1r, 2n i 3r: Divendres, de 16.30 a 17.45 h
4t, 5è i 6è: Divendres, de 17.45 a 18.45 h
Preu: Empadronats i alumnes de l’Escola Josep Veciana: 10€ mensuals
No empadronats: 12€ mensuals
Observacions: Places limitades. *Horaris consensuats amb l’AMPA de l’Escola Josep Veciana

U

Amb aquest taller podreu millorar el coneixement i domini de les principals eines informàtiques:
editor de textos, fulls de càlcul, retoc fotogràfic, etc.

Taller de teatre per a adults (nivell bàsic)

U

Alliberar tensions, baixar de pes o tonificar el cos, aquests són només alguns dels múltiples
beneficis que aporta la pràctica de la zumba, una disciplina esportiva que podreu practicar amb
aquest nou curs que us proposem.

*Horaris consensuats amb l’AMPA de l’Escola Josep Veciana

Tecnologies informàtiques

NO

Lloc: Sala polivalent de l’escola Josep Veciana. Perafort
Horari: Dimecres, de 19.00 a 20.00 h
Preu: Empadronats: 8€ mensuals
No empadronats: 10€ mensuals
Observacions: Mínim 10 persones

CONDICIONS GENERALS
• Tots els cursos tenen una durada entre els mesos d’octubre i juny.
• Inici dels cursos a partir del dilluns, 2 d’octubre.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
• Termini d’inscripció: fins al 27 de setembre. Durant els primers set dies tindran prioritat
d’inscripció els alumnes del curs anterior.
• Lloc de matriculació: Ajuntament de Perafort i Espai Municipal de Puigdelfí.
• Forma de pagament: domiciliació bancària o amb targeta.
• Les inscripcions seran acceptades per rigorós ordre de matriculació.
• Places limitades.
• Per a tots els cursos, excepte quan s’indiqui el contrari, es cobrarà
30€ en concepte de matrícula, que seran retornats si se supera el
80% d’assistència a classe. La devolució es farà a partir de juliol.
• Per donar-se de baixa del curs, haurà de comunicar-ho per escrit a
l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies. Només es retornarà la fiança en aquells casos
de baixa per força major o quan s’hagi superat el 80% d’assistència a classe. No es farà cap
devolució que no estigui degudament tramitada.

OBSERVACIONS
• En els cursos de pagament mensual, caldrà efectuar els abona-ments entre els dies 1 i 5
de cada mes.
• Aquesta oferta s’ampliarà al llarg de l’any amb altres cursos, tallers i/o seminaris dels quals
s’informarà puntualment.
• Queda reservat el dret a modificar o suprimir els cursos per raons
organitzatives o d’assistència.
• Per poder matricular-se en algun curs, els alumnes d’anys anteriors
hauran d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament. Un cop abonat aquest import, es
podran matricular en els cursos que s’ofereixen enguany.
• Les persones que acreditin que estan en situació d’atur des de fa
més d’un any, podran acollir-se a la subvenció d’aquells cursos que puguin ajudar a la seva

Durant l’any s’aniran programant més cursos, tallers i activitats addicionals

A Perafort i Puigdelfí,
formar-te és molt més fàcil!

Més informació a:

